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[Nummer 1]
Redactioneel
In samenwerking met de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde organiseerde
de Jan Campertstichting in Den Haag een symposium met als thema de dekolonisatie
in de Indisch-Nederlandse en de Indonesische literatuur. Het symposium vond plaats
op vrijdag 9 oktober 1987 in de Aula van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
Sprekers waren prof. dr. mr. C. Fasseur, drs. Gerard Termorshuizen, prof. dr. H.M.J.
Maier en Joop van den Berg. Het symposium werd besloten met een forumdiscussie
onder leiding van Rudy Cornets de Groot.
Dit speciale nummer van Indische Letteren bevat de vrijwel ongewijzigde teksten
van de vier lezingen, voorafgegaan door een inleiding van Rudy Cornets de Groot.
Dit nummer verschijnt tevens als afzonderlijke aflevering van Bericht aan de Vrienden
van de Jan Campertstichting.
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Hier en nu en daar en toen
Rudy Cornets de Groot
hoeveel wreekt de bruidegom de bruid
als op java plassen bloed zij stuiptrekt
uitbuiters hun buit haar ogen oesters inslaan en uitzuigen?
(Lucebert)

Als kind van een jaar of tien kreeg ik van Indonesiërs wel eens iets te horen over de
Mahdi, die komen zou, of over de Ratoe Adil, de Rechtvaardige Heerser. Er gingen
ook verhalen over een profeet Djajabaja, en over een paar kanonnen, waarvan er één
in Batavia stond en een ander in Solo. Kwamen die bijeen dan zou er een einde komen
aan de heerschappij der belanda's. Dat was altijd interessante gespreksstof. Mijn
gesprekspartners waren eenvoudige mensen. Een djongos, meegenomen uit Padang
naar Batavia, een kebon, venters van gado-gado, tapé ketella, tjintjau, ijs of wat ik
maar verder aan verboden snoepgoed lustte. Onze djongos las een krantje en sprak
een mondvol Hollands - zoals ik een mondvol Maleis, en onze gesprekken vonden
altijd plaats in een vriendschappelijke sfeer. Er ging geen enkele dreiging van uit.
Het stond eenvoudig vast, dat het gebeuren zou - eens. Maar hoe de wereld er dan
uit zou zien, kon natuurlijk niemand zich voorstellen.
‘Dekolonisatie’, zegt professor Maier, hangt met het woord ‘kolonisatie’ samen:
‘Kolonisatie draagt dekolonisatie in zich mee - iedere vorm van controle roept nu
eenmaal tegenkrachten op.’
Met mijn ouders had ik het er nooit over. Er waren, zoals alle Indische mensen
weten, twee werelden: één in en één buiten huis.
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Die mengde je niet dooreen. Misschien denkt de lezer: maar dat is hier ook zo. Ik
betwist dat. Dáár kon de omgang met beide werelden een intiem, huiselijk karakter
hebben, en dat is hier anders. Het schijnt trouwens dat die tweedeling vroeger, vóór
of omstreeks het magische jaar 1929 niet bestond. Dat herken ik, wanneer professor
Fasseur aan het eind van zijn voordracht opmerkt: ‘Het contact dat zij [de
Nederlanders] door een veel “Indischer” leefwijze nog met de bevolking hadden
gehad, had plaats gemaakt voor een bestaan na kantoortijd in frisse buitenwijken van
Batavia, Bandoeng en Malang, die met enige goede wil ook wel in Het Gooi of in
Bloemendaal hadden kunnen staan.’ Dat was omstreeks 1930. In dat jaar was men
in Indië minder ‘Indisch’ en meer Hollands, meer Europees gaan leven. Of moet je
zeggen dat Berretty school had gemaakt en dat iedereen zich naar vermogen een
Isola had laten bouwen?*
Ook Gerard Termorshuizen stuit op dat jaar: ‘Na 1930 was het voorgoed gebeurd
met de zogenaamde “ethische politiek” [...]. De gedachte van de rijkseenheid,
gebaseerd op behoud van Indië werd de visie van de toekomst. Een ieder die er [...]
een andere [...] mening op na durfde te houden, werd met de nek aangekeken en
neergesabeld door een man als Zentgraaff, steunpilaar van de Vaderlandsche Club
en hoofdredacteur van De Java-Bode.’
Dat is, zegt Termorshuizen, ‘de tijdgeest’ van de jaren dertig, die speciaal bij de
Totoks een gastvrij onthaal vond.
En die anderen tot grote terughoudendheid maande. Dat begon in het klein. Wat
was het verstandig om in de wereld thuis die van daarbuiten daarbuiten te laten.
Zelfcensuur was zelfbescherming. Het zou niet lang meer duren of ik zou leren liegen:
in de oorlog was dat een deugd.
Waren deze omstandigheden al niet zo mooi voor onze karaktervorming, wat dan
te denken van de omstandigheid dat ook in de blanke grote-mensenwereld de
zelfbescherming uit grote voorzichtigheid bestond?
Joop van den Berg: ‘In de periode, voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog,
zijn de vele tekenen van dekolonisatie weliswaar aanwezig, maar zeer vaak versluierd
weergegeven in een wat wollig - en vooral voorzichtig - taalgebruik’ - want, voegt
hij eraan toe, ‘de leus Indië los van Holland was al reden genoeg voor de PID om in
te grijpen.’

*

Isola - een huis als een kanjer van een paleis, even buiten Bandoeng op de weg naar Lembang,
door Berretty gebouwd. Op de gevel stond: ‘M'isolo e vivo’.
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Er waren wel meer van dit soort censurerende instellingen. Eén ervan was speciaal
tot begeleiding van de moderne Indonesische literatuur in het leven geroepen: de
Commissie voor volksliteratuur, later de Balai Poestaka genoemd. Zij hield gelijke
tred met de ontwikkeling van die literatuur, en omdat zij de ontwikkeling van
‘ethische’ naar ‘associatie’-politiek zelfs vóór was, werd zij de kolonisator van de
Indonesische literatuur.
Aanvankelijk stimuleerde de Balai Poestaka de verschijning van voorlichtende
boeken op allerlei gebied en de verspreiding van ontspannende lectuur. Men wilde
de Indonesiër opheffen, opvoeden, op een bepaalde trap van, vagelijk Nederlandse,
ontwikkeling brengen - en tòch ervoor zorgen, dat zijn cultuur een eigen weg zocht.
Zo ontstond sinds 1880 een typisch anekdotische literatuur: de onderwerpen der
verhalen leken rechtstreeks aan krantenberichten te zijn ontleend. Realistische
verhalen, in weerwil van het clichématige. Mensen van allerlei slag, ras en inborst
traden erin op, om aan de behoefte van de auteur te voldoen met het gezag een dialoog
aan te gaan. Om voor de lezer de werkelijkheid inzichtelijk te maken. Op dat moment
werd het tijd voor de Balai Poestaka om onderscheid te maken tussen ‘hoge’ en
‘lage’ literatuur, tussen krantentaal en literaire, tussen journalistieke thema's en
literaire. De commissie bracht oorspronkelijke, in het Maleis geschreven romans in
omloop, en bewerkingen van kinderboeken, om de aandacht van die anekdotische
literatuur af te leiden. Die bracht de lezer alleen maar op de hoogte van allerlei sociale
spanningen en nodigde hem misschien nog uit tot politieke stellingname ook. De
Balai Poestaka liet zien, wat goed proza, en wat een goed verhaal is. In haar boeken
kwam geen religieuze conflictstof aan de orde, en ook geen sex. En Chinezen of
blanken kwam men er niet in tegen. Heel het romanpersoneel bestond in hoofdzaak
uit Indonesiërs en hun problematiek uit tegenstellingen. Bij voorbeeld die tussen adat
en moderniteit; of die tussen gemeenschap en individu. En de held van het verhaal
kwam door alle moderniteit eerder in de problemen dan tot uitkomsten.
In 1915, ongeveer, vond in deze door de Balai Poestaka verspreide literatuur de
tweedeling plaats: de blanke had in deze wereld van moderne Indonesiërs en hun
problemen niets te maken.
Dit 1915 in deze literatuur is nagenoeg het op de kop gezette 1930 van de realiteit,
waar ik het hierboven over had. Wie de Balai Poestaka-romans leest, krijgt de indruk
dat het leven in Indonesië, zoals gezien door de auteur, niets met het leven in Indonesië
te
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maken had. Dit beeld van de werkelijkheid was uitsluitend ontworpen met het doel
de werkelijkheid scherp in de gaten en onder controle te houden.
Termorshuizen zegt, dat zijn thema ‘niet of bijna niet de dekolonisatie van Insulinde
is’: ondubbelzinnige (Indische) literatuur daarover bestaat niet. Dat komt omdat er
iets verzwegen, misschien verdrongen of simpel weggewoven wordt - door de
heersende opinie, de PID, zelfcensuur of onverstand. Men lachte om de
waarschuwingen van hen die wat dieper dachten en verder keken; Fasseur noemt
Thamrin, Soejono, Soetardjo, Snouck Hurgronje en de gouverneur-generaal De
Graeff.
Negentien-dertig is het scharnier van het omkeringsproces, dat in weerwil van tal
van bedenkingen van de kant van Snouck Hurgronje werd ingezet met de instelling
van de ‘oliefaculteit’ in 1925 te Utrecht: het tegenwicht op de ‘ethische’ en in de
ogen van de ‘die-hards’ ziekelijke opleiding van bestuursambtenaren voor Indië te
Leiden. Een scharnier: wat was de associatiepolitiek anders dan een onvervaard de
andere kant op hollen? ‘Ontvoogding’ werd door ‘taakverdeling’ vervangen; het
rascriterium hield bekwame Indonesiërs buiten de deur van het Binnenlands Bestuur.
De ‘twee werelden’ ontstaan en verdiepen zich en stellen zich tegenover elkaar op
in een ‘bruin’ en een ‘blank’ front. In 1929 werd de ‘Vaderlandsche Club’ opgericht.
Ik herinner me dat ik bij het Van Heutsz-monument (‘Rust, orde, welvaart’ stond
er op dat grauwe en oerlelijke ding, of woorden van deze waarde) bijna dagelijks bij
een ijsventer daar kwam snoepen. Het is er (in 1932? - wat een raar jaartal voor
iemand die leefde van 1851 tot 1924) door gouverneur-generaal De Jonge onthuld:
‘Ethische politiek en imperialisme’, zegt Fasseur, ‘waren onverbrekelijk met elkaar
verbonden.’
Nog voor het jaar verstreken was, werd Soekarno gearresteerd: op 29 december
1929. Mag ik zo vrij zijn een literair ornament als symbool in te voeren? Op eerste
kerstdag 1929 kwam de dichterzanger, de heer J.H. Speenhoff op kosten van ‘Sir’
Henry Deterding te Kota Radja aan om zijn tournee langs de BPM-sozen te maken
- nogal een coïncidentie, deze zonsondergang van de één en de -opgang van de ander.
De van nu af gevolgde politiek, die van Indië ongeveer een politiestaat zou maken,
beloofde rust en orde en bracht die ook - wat wou men meer?
Brits-Indië en zijn Gandhi - Chief Gandhi: de uitvinder van de
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non-coöperatie -, de Philippijnen met hun Tydings-Mc Duffy Act: het zei Tjipto Chief Tjipto, het zei Soekarno en Soetardjo iets, maar de Nederlanders? Die bleven
Oostindisch doof, geloofden heilig in hun superioriteit en wisten zeker dat Indië het
zonder hen nooit redden zou. Het Nederlands bestuur, zei Colijn, ‘was even hecht
gevestigd [in Indië] als de Mont Blanc in de Alpen’. Tien jaar later verwierp hij met
verontwaardiging de petitie-Soetardjo, Nederlands laatste kans op beter.
Toch waren er realisten in Indonesië. Naast Soetardjo, Thamrin en anderen, waren
dat onder meer Snouck Hurgronje en De Graeff. Zij zagen als het ware van een
toekomstige wereld uit, het wezen van de hedendaagse (het destijds hedendaagse:
1929 en volgende jaren). Zij leken in de ogen van hun romantischer tijdgenoten
wereldvreemd. Tot het moment dat zij - Colijn, De Jonge, Fruin en al hun erfgenamen
- dáár belandden, waar de realisten al waren geweest; tot het moment dat zij opeens
midden in de problemen zaten, die de realisten van toen, van 1929, hadden voorzien
èn voorspeld. En deze realisten hadden trouwens hun voorgangers.
Zoals gezegd, het thema van Termorshuizen is ‘niet of bijna niet de dekolonisatie
van Insulinde’. Maar al is dat het thema niet, de zienswijze van Termorshuizen is in
de dekolonisatie geworteld - die met de bersiaptijd begon. Maar ook daarover zwijgt
hij: er is in de periode, waartoe hij zich beperkt, niet over geschreven.
Toen ik de Max Havelaar las, was ik veertien jaar oud, misschien iets, maar niet
veel ouder. Ik was jong genoeg om blind te zijn voor retorisch taalgebruik en
ontvankelijk genoeg voor een profetisch-visionaire blik, hoe griezelig die ook mocht
zijn. Ik kreeg natuurlijk de Vloekzang van Roorda van Eysinga onder ogen. En ik
herinnerde me daarbij nog iets van Djajabaja's, Mahdi's en Ratoe Adils en van dat
paar kanonnen, waarvan er één beslist op mijn lachspieren werkte. Maar dit gedicht
was totaal iets anders. Iets noodlottigs, iets waars. Niet dat retorische, niet dat
griezelige - ofschoon? - maar deze explosiefstof, die bij de ethici, de Stuwers, de
Kritiek en Opbouw-ers, de zich bij hen voegende Indonesiërs, en ook bij de VC-ers
verdrongen werd. Door de publieke opinie, de PID, de zelfcensuur, en - bij de VC-ers
- door hun superego.
Terecht plaatst Termorshuizen de woorden die Roorda Sentot in de mond legt, in
de aanhef van zijn voordracht, en terecht beëindigt hij die met Anwars evocatie van
Diponegoro. Het is als een symbool, deze springstof, deze radio-actieve straling, die
door heel zijn betoog
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heen, het streven van die mensen bepaalt. Die van de achtergrond af in al hun
symbolen en dromen uitstraalt. Ze vraagt het uiterste van begrip voor zich bij de een,
en roept onbestemde angst op in de ander - zo hevig, dat hij die overschreeuwt. Want
ze werkt op de verste, schemerigste achtergronden van het bewustzijn, en ontvouwt
juist daar haar grootste kracht:
op Daum - na een lange incubatietijd van zeven, zelfs acht, bijna negen boeken - in
Aboe Bakar - als de eenvoudige inlandse vrouw haar zoon laat zien, wat eigenlijk
de blanke waarden zijn, en wat de hare. Zij is de eerste realistisch uitgebeelde vrouw
in onze literatuur, getekend in haar totaliteit, met alle mooie en lelijke trekken
op Kartini - wie men alles mag ontnemen, maar niet haar pen, haar wapen
op Augusta de Wit - als de materialistische Bake niet volstrekt ongevoelig blijkt voor
‘de ziel van het Oosten’
en ja - ook op de VC-ers die op koninginnedag bij een glaasje oranjebitter vrolijk
zongen van:
Wij willen Holland Houën
en Indië daarbij.
En dan is daar Du Perron, die dit verafschuwt, en die bevestigt dat na 1930 ‘Indië
niet meer het Indië is, dat het was toen ik hier als onbezorgd knaapje rondliep’.
Maar werkte de energie van Sentot, of laat het Diponegoro zijn, niet op de schrijvers,
die in Indonesië aan het werk waren gegaan?
Er is, zegt Maier, een ‘ondergrondse’ stroming, die zich van de ideeën en richtlijnen
van de Balai Poestaka geen lor aantrok. Deze auteurs, voornamelijk werkzaam in
Medan, sloten aan op de Sino-Maleise traditie en bleven met hun onderwerpen misdaad, geweld, godsdienst, sex en politiek - in voortdurende dialoog met de door
het gezag bekrachtigde literatuur. En er is, sinds 1933, een tijdschrift, Poedjangga
Baroe, dat zich tegen de voorschriften en -beelden van de Balai Poestaka afzet.
Armijn Pane betoogt dat de Indonesische schrijvers niets weten van wat er op literair
gebied in de wereld gaande is, en dat die onwetendheid door de Balai Poestaka wel
niet zal worden verholpen. In deze pogingen om zich aan de
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kolonisatie der letteren te ontworstelen, komen de sporen van de dekolonisatie bloot,
die deze in zich droeg.
Poedjangga Baroe ging een dialoog aan met de Balai Poestaka, wat heel
begrijpelijk en logisch is, maar niet met Nederlandse of westerse auteurs. De
Indonesische schrijvers werden in de koloniale tijd niet als volwaardig beschouwd,
ook door Du Perron, ook door zichzelf niet. Wie het dekolonisatieproces van de beide
literaturen met elkaar vergelijkt, ziet in dat zij zich langs verschillende wegen
ontwikkelden: ze staan volkomen los van elkaar, en in ieder geval is de Indonesische
literatuur in dit opzicht niet zo gebonden aan problematische jaartallen als 1942 en/of
1945.
De Indonesiërs maakten zich inhoudelijk althans, na 1946 en na 1965, meer en
meer los van de westerse inspiratiebronnen - niet in formeel opzicht. Zij bleven toch
buitenstaanders, die voor hun experimenten met ongeduld op westerse erkenning
wachtten.
De dekolonisatie, ingezet door de ethici, werd afgeremd en omgebogen. Het kwam
na de capitulatie van het KNIL in maart 1942 pas op gang. Termorshuizen: ‘Het
doek, weten we achteraf, viel al in maart 1942, met de inval der Japanners.’ Wie,
naar het voorschrift dat Fasseur ons voorhoudt, ‘de feiten beoordelen [wil] naar het
tijdstip waarop ze zijn voorgevallen’, kan bij Joop van den Berg terecht: hij is er
tenslotte bij geweest, toen en daar. Ook hij plaatst de feitelijke dekolonisatie in 1942
en niét drie jaar later. In 1942 kwam er een definitief einde aan de volstrekte
beheersing van het politieke en bestuurlijke apparaat door westerlingen - en dat is,
volgens Raymond Kennedy, zegt Van den Berg, de kern van het kolonialisme.
Van den Berg trekt ook de term ‘dekolonisatie’ in twijfel: dekt die naam het
Indonesische verzet tegen de ‘agressie belanda’ wel? Zou je in dit geval maar niet,
zoals de door Van den Berg geciteerde Van Doorn doet, van revolutie moeten spreken?
Ik ben geen historicus. De koloniale verhouding werd materieel en formeel op 8
maart beëindigd, Materieel begon de revolutie enkele jaren later, al is het natuurlijk
waar, dat je, psychologisch beschouwd, kunt spreken van een revolutionaire
gezindheid van begin af aan, zoals Termorshuizen ook doet, met als literair voorbeeld
Chairil Anwar. Maar ook bij anderen bestond, voor de oorlog, die gezindheid: bij
Thamrin, Douwes Dekker, en na de capitulatie bij Soekarno en Hatta. Zij gaven de
Japanners over hun wil tot medewerking niet te klagen.
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De wil tot revolutie was er, al werd dat door de Nederlanders niet gezien, omdat het
immers moeilijk was voor een toenmalige tijdgenoot, om afstand te nemen - zoals
Van den Berg bij monde van Van Lier zegt.
Hoe moeilijk laat hij zien aan de hand van voorbeelden uit de ‘Holland-centrische’
kamp- en oorlogsboeken.
Maar ook in het werk van bijvoorbeeld Dermoût, Friedericy, Alberts en anderen
ontbreekt dat Holland-centrische niet. ‘Het heeft er de schijn van’, schrijft Van den
Berg, ‘dat de aanwezigheid van Nederland in de koloniën eigenlijk zo vanzelfsprekend
werd gevonden, dat alles gericht was op een continuering van die toestand.’ Ook
Termorshuizen zegt dat het protest der schrijvers ‘maar zelden Nederlands
aanwezigheid in Indië gold’; en híj heeft het over een al veel ouder koloniaal verleden:
over vooroorlogse schrijvers.
Ik kom even op de kampboeken terug.
Van den Berg citeert een strofe van Willem Brandt, die zijn lot schildert in een
even heftig protest ertegen, als de romanfiguur Adam uit Aboe Bakar, die door
eenzelfde lot getroffen werd - bijna een halve eeuw eerder.
Psychologisch is er weinig verschil tussen Adams situatie en die van de ikzegger
uit Brandts gedicht. Wanneer het nationale bewustzijn van een individu in de klem
komt, is die persoon maar al te geneigd de historische problemen van het eigen land
op een andere natie af te wentelen. Het is Brandts tragiek dat zijn ‘ik-zegger’ geen
moeder vond om op terug te vallen.
In zijn openhartige op sociologische waarnemingen gebaseerde verhaal, somt Joop
van den Berg de kenmerken en de psychische stoornissen op, die het kolonialisme
nu eenmaal aankleven. En hij concludeert dat de Indische bellettrie een aantal
uitstekende verhalen en romans heeft voortgebracht, hoewel toch lang niet alle door
hem genoemde facetten van het kolonialisme tot hun recht komen.
Iemand die ze alle toont - echt laat zien - in fotoboeken dus, is Breton de Nijs.
Maar een schrijver?
Zo'n schrijver vinden we in Beb Vuyk, zegt Van den Berg. En zij is de enige.
Hij haalt haar aan: een kort aangrijpend fragment, boordevol
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kolonialistische ‘gekte’, gecompleteerd door alle dito kenmerken, waarmee hij zijn
eigen drievoudige bekentenis - is hij geen zendelingszoon? - bekroont.
En werkelijk: men moet ver terug gaan in de geschiedenis om nòg zo iemand te
vinden: Multatuli in zijn Max Havelaar, die zeventien jaar na dit boek al de uiterste
consequentie uit zijn denken moest trekken.
Of doe ik iemand onrecht?
Ik heb van de Javaan altijd gedacht of geweten, dat hij bij alle mohammedanisme,
hindoeïstisch-boeddhistische afkomst, en kennis van de Javaanse mystiek (de
kebatinan), de voorouderverering, de meditatie en het gedoe met getallen en kalenders
met zich mee moest brengen. Ook als hij nationalist, marxist, wat ook zou zijn. Dit
complex bestaat uit rokken - als bij een ui. Er valt er nooit één af. Er komen hoogstens
bij. Hij kan nog christen worden ook. Of atheïst. Het Javaanse denken is een
syncretistisch denken.
Het is dit denken dat ik meen terug te kunnen vinden in Luceberts Minnebrief aan
onze gemartelde bruid Indonesia. Wanneer ik me de bersiaptijd herinner, wanneer
ik denk aan de politionele acties, denk ik aan dat ontstelde gestamel van de Keizer
der vijftigers, die zich met zijn aan flarden verkrachte bruid vereenzelvigt.
Rudy Cornets de Groot (1929). Schrijft essays over Vestdijk, Lucebert en anderen.
In 1985 verscheen ook een roman: Tropische jaren.
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Enige geschiedenissen van gezag
C. Fasseur
Aan het begin van deze voordracht past een woord door Multatuli zestien jaar na het
verschijnen van de Max Havelaar gesproken. ‘Insulinde’, zo zei hij in 1876, ‘is 'n
prachtig paard waarop 'n dief zit. Dat men dien dief er afwerpt, is best.’1 Kernachtiger
veroordeling van de koloniale verhouding zal men in de Nederlandse letterkunde
niet gemakkelijk vinden. Multatuli's uitspraak is ook daarom opmerkelijk, omdat de
wens tot beëindiging van de koloniale verhouding er al zo duidelijk in besloten lag.
Hoever hij in dat opzicht zijn tijd vooruit was, wordt duidelijk wanneer wij bedenken,
dat nog in de jaren dertig van deze eeuw, ja zelfs tijdens de Tweede Wereldoorlog,
een toekomstbeeld waarin Nederland uit Indië verdwenen zou zijn, dat land
gedekoloniseerd, voor de meeste Nederlanders vrijwel ondenkbaar was.
Nog eind 1942, toen de Nederlandse ministerraad te Londen zich boog over de
later zo befaamde 7 december-toespraak van koningin Wilhelmina, toen zowel
Nederland als Indië zelf door een ogenschijnlijk oppermachtige vijand waren bezet,
wilde de regering zelfs van een lippendienst aan het recht op zelfbeschikking van
het Indonesische volk niet weten. Ook een recent aanbod van overeenkomstige
strekking door Engeland aan Brits-Indië gedaan, kon Van Mook, de toenmalige
minister van koloniën en bepaald niet de meest wereldvreemde in dit gezelschap,
niet tot andere gedachten brengen. ‘Nederland’, zo betoogde hij, ‘staat nu eenmaal
in andere verhoudingen tot Nederlandsch-Indië dan Engeland tot Britsch-Indië.’
Minister zonder portefeuille Raden Adipati Ario Soejono, de eerste en laatste
Indonesiër die ooit deel heeft uitgemaakt van een Nederlands kabinet, sprak dan ook
voor dovemansoren, toen hij
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Suwardhy Suryaningrat, E.F.E. Douwes Dekker en Tjipto Mangoenkoesoemo, oprichters van de
‘Indische Partij’ (1912)
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waarschuwde dat de drang naar vrijheid elk volk was aangeboren en dat het
Indonesische daarop geen uitzondering vormde. ‘Wat Gij Uzelf toewenscht, moet
Gij ook anderen aandoen’, hield hij zijn Nederlandse ambtgenoten de spiegel voor,
maar tevergeefs.2 In hun strijd voor eigen vrijheid konden de Nederlanders geen
begrip opbrengen voor het vrijheidsstreven van het Indonesische volk. Na de oorlog
zou het niet anders wezen.
Overigens is de naam Douwes Dekker nog om een andere reden aan de
dekolonisatie van Indonesië verbonden. Multatuli's achterneef, de Indische
Nederlander E.F.E. Douwes Dekker gaf in 1912 met enkele jonge Indonesische
intellectuelen de stoot tot de oprichting van de Indische partij, die zich als eerste
politieke groepering in Nederlands-Indië uitsprak voor de onafhankelijkheid van dat
land, voor het ideaal van ‘het Vrije Vaderland’.3 Het kwam hem en zijn medestanders
op verbanning naar Nederland te staan. Hij leefde na terugkeer naar Indië nog lang
genoeg om zijn ideaal eind 1949 bij de souvereiniteitsoverdracht in vervulling te
zien gaan, te kort om te beleven dat in dat onafhankelijke Indonesië voor Indische
Nederlanders geen plaats meer was.
Multatuli's uitspraak, waarmee ik mijn verhaal begon, moeten we uiteraard zien
in het licht van zijn tijd. Wie bedenkt dat tussen 1831 en het tijdstip waarop Multatuli
het Nederlandse volk van diefstal beschuldigde welgeteld 832 miljoen
negentiende-eeuwse guldens als Indische baten aan de Nederlandse staatsinkomsten
werden toegevoegd - bij een jaarlijkse staatsbegroting van 80 à 100 miljoen gulden
- kan niet anders dan de juistheid van zijn woorden beamen. Nu kunnen bij deze
vaststelling echter onmiddellijk twee kanttekeningen worden geplaatst. De eerste is,
dat Multatuli het paard Insulinde pas de vrijheid wilde geven, zodra de grondslagen
van zelfbestuur waren gelegd. Anders zou het losgelaten dier zich stuurloos van de
rotsen te pletter storten of in handen vallen - zoals hij het noemde - van Amerikaanse
‘vrijbuiters’.4 Dat ook in dit opzicht een voorspellende blik hem niet kon worden
ontzegd, bewees de Amerikaanse verovering van de Philippijnen in 1898 ten koste
van Spanje.
De tweede kanttekening is, dat na 1876 de Indische baten snel zouden opdrogen.
Al twee jaar later werden zij voor het eerst nog slechts ‘pro memorie’ op de
Nederlandse staatsbegroting opgevoerd en men heeft hen nimmer weergezien. De
koloniale verhouding trad een nieuwe fase in, die van de ethische politiek. Hogere
doelstellingen dan louter materiële overwegingen of de zucht naar
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geldelijk gewin gaven er inhoud aan. Koloniaal batig slot maakte plaats voor het
besef van een ‘ereschuld’, zo welsprekend door de Multatuliaan C.Th. van Deventer
onder woorden gebracht in zijn geruchtmakend Gids-artikel uit 1899. Gemeengoed
werd de gedachte, dat Nederland, ook als gevolg van die achteraf zo beschamende
batig-slot-politiek uit vroeger tijd, morele verplichtingen tegenover Indië had. De
meesterhand van Abraham Kuyper verwoordde dit ethisch ideaal in de troonrede
van 1901, toen hij koningin Wilhelmina liet uitspreken, dat Nederland tegenover de
bevolking van zijn overzeese gewesten ‘een zedelijke roeping’ te vervullen had.5
Duizendvoudig zou dit verheven woord door vertegenwoordigers van vrijwel alle
politieke partijen in de Tweede Kamer, of zij nu confessioneel, liberaal of socialist
waren, in de daaropvolgende veertig jaar worden herhaald. Zo er in Nederland in die
vier decennia ergens overeenstemming over bestond, dan was het wel over de
gedachte, dat wij voogd moesten zijn voor de jonge Indonesische pupil, dat de aan
het Nederlands bestuur toevertrouwde volken in de Indische archipel - van één
Indonesisch volk heeft men in vooroorlogs Nederland nooit willen weten - onder
Nederlandse leiding moesten worden opgevoed, totdat zij op eigen benen konden
staan. Of zoals de sociaal-democraat H.H. van Kol het in datzelfde jaar 1901 in het
ontwerp-program van de SDAP zo aardig onder woorden bracht: ‘wij moeten het
kind opvoeden tot een man [...] en eenmaal man geworden zal de Inlander onzer
Oost-Indische koloniën op eigen benen kunnen staan, de volwassene zal geen steun
meer noodig hebben [...] dan is onze tijd voorbij, onze taak volbracht, dan hebben
wij vervuld een plicht, een zending.’6
Nu kan men - en het is bij herhaling gebeurd - die ethische politiek afdoen als één
grote maskerade-partij tot bemanteling van het Nederlandse en persoonlijke
eigenbelang. Was diezelfde Van Kol - een alleen aan intimi bekend feit - niet tevens
eigenaar van een winstgevend koffieland in Oost-Java? Had het Nederlandse
bedrijfsleven niet afzetmarkten nodig met inlandse consumenten die over een zekere
koopkracht beschikten? Was de scholing van een klein aantal Indonesiërs niet
noodzakelijk, wilde datzelfde bedrijfsleven zich verder kunnen ontwikkelen? Een
dergelijke benadering is echter al te cynisch; ze miskent het idealisme dat vele
Nederlanders die naar Indië trokken bezielde. Een idealisme dat overigens met meer
materialistische beweegredenen heel goed samen ging, het eigenbelang zelfs schoner
kleurde.
De opkomst van de ethische richting in de koloniale politiek
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omstreeks 1900 kan ook in verband worden gebracht met de gewijzigde internationale
situatie. Ook Nederland was met de Lombok-expeditie van 1894, die een golf van
nationalistische gevoelens over het land deed slaan, het tijdperk van het moderne
imperialisme binnen getreden. Wel wat laat - de meeste andere westerse staten waren
ons een kwarteeuw voor - was Nederland zich bewust geworden, dat het de
consequenties moest trekken uit zijn positie van grote koloniale mogendheid, zijn
gezag tot in de verste uithoeken van de archipel moest doen gelden, een klemvol en
modern bestuur had te voeren, wilde het niet het lot delen van Spanje dat door een
jeugdig en energiek Amerika van zijn laatste koloniën was beroofd. Wanneer Rudyard
Kipling in 1899 de nog weifelende Amerikanen opwekte ‘the white man's burden’
te dragen (zoals bekend schreef hij zijn beroemde gedicht naar aanleiding van de
Amerikaanse verovering van de Philippijnen) hield Nederland zich voor die
aansporing niet Oostindisch doof. De Jeanne d'Arc onder de naties - om een rake
typering van Van Vollenhoven van Nederlands positie in de wereld aan te halen besefte maar al te goed dat het, op straffe van het verlies van zijn koloniaal bezit,
niet kon achterblijven waar andere staten voorgingen. Imperialisme en ethische
politiek waren onverbrekelijk met elkaar verbonden.
Indië, geplaatst onder een wijze en welwillende voogdij, leek zo aan het begin van
deze eeuw op de drempel te staan van een beloftevolle toekomst. Dat optimisme, dat
vertrouwen in de Nederlandse edelmoedigheid en leiding, klinken duidelijk door in
de brieven van Raden Adjeng Kartini, de begaafde, vloeiend Nederlands schrijvende
Javaanse regentsdochter. Du Perron mag haar dan een enigszins banale burgerjuffrouw
hebben gevonden,7 afgaande op de vele gemeenplaatsen in haar brieven, zij was de
personificatie van een hele generatie jonge Indonesische intellectuelen, gevormd
naar het door Snouck Hurgronje, Abendanon, Hazeu en andere Nederlanders in
verantwoordelijke posities gepredikte associatie-ideaal.
Met Kartini is het, gelijk bekend, slecht afgelopen. Zij stierf op 25-jarige leeftijd
in het kraambed. Slecht liep het ook af met de ethische koloniale politiek die onder
zo hoopvol gesternte gestalte had gekregen. De beloften werden niet ingelost, het
geloof en vertrouwen in de Nederlandse goede bedoelingen geschaad. Hoe
onaangenaam zijn conclusie in onze oren misschien ook moge klinken, de
gezaghebbende Amerikaanse historicus Merle Ricklefs
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had vermoedelijk geen ongelijk toen hij over het einde van het Nederlandse bestuur
in 1942 opmerkte, dat het ‘left behind few friends among Indonesians’.8 Hoe heeft
het zó ver kunnen komen?
In de Indonesische, met name de Javaanse, samenleving van de laat-koloniale periode
vielen drie grote krachten te onderscheiden: de islam, het traditioneel-inheemse
bestuur en de snel in aantal toenemende, jonge, westers opgeleide, nationalistische
intelligentsia. Het Nederlandse bestuur heeft geen van deze machtsfactoren blijvend
aan zich weten te binden. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog had het
alle van zich vervreemd door elk uitzicht op een eigen Indonesische ontwikkeling
te blokkeren.
De Indonesische islam was door het Nederlandse bestuur altijd als een geduchte
en geheimzinnige tegenstander gezien. De Javaoorlog (1825-1830) was voor
Diponegoro een oorlog tegen ‘ongelovigen’ geweest. Het hardnekkig volksverzet in
de Atjeh-oorlog (1873-1903) vond zijn verklaring in het karakter van ‘heilige oorlog’
dat dit conflict allengs gekregen had. Pas Chr. Snouck Hurgronje was er als adviseur
voor inlandse zaken in geslaagd een antwoord op de dreiging die van de islam uitging
te formuleren. Dat antwoord kwam erop neer, dat in godsdienstige zaken de islam
zo tolerant mogelijk moest worden tegemoet getreden en een gedragslijn van strikte
neutraliteit in acht genomen, mits in politiek opzicht de islamitische stromingen zich
aan het Nederlandse gezag conformeerden. Zo zou het einddoel van een autonoom
Indonesië, bestuurd door een inheemse, Nederlands opgeleide en op Nederland
georiënteerde, elite, kunnen worden verwezenlijkt, waarbij aan de islam de politieke
tanden waren uitgetrokken. Deze gedragslijn leek aanvankelijk succesvol maar hield
geen rekening met de internationale renaissance in de moslim-wereld na 1900. Reeds
de enorme massabeweging die de oprichting van de Sarekat Islam in 1912 ontketende,
maakte duidelijk dat de islam ook het politieke leven zou willen beheersen. Hoezeer
een innerlijk verdeeld huis door de tegenstelling tussen reformistische en
modernistische stromingen, heeft de Indonesische islam na dat jaar die pretentie
nimmer losgelaten. Zowel de Nederlandse machthebbers als de inheemse bestuurders
moesten met die realiteit leren leven.9
Tot elkaar veroordeeld in het dualistische stelsel dat het koloniale bestuur over
Nederlands-Indië kenmerkte, leken de Nederlandse ambtenaren en Javaanse hoofden
natuurlijke bondgenoten. Voor een knappe schets van deze bestuurlijke symbiose
hoef ik slechts te
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verwijzen naar de Max Havelaar. Maar datzelfde boek - ik heb het al elders betoogd10
- deed onder een nieuw geslacht van Nederlandse bestuursambtenaren, dat met de
Max Havelaar was opgegroeid, aan het prestige van het inheemse bestuur geen goed.
Waren de Nederlandse ambtenaren niet de aangewezen beschermers van de inheemse
bevolking, zoals de regenten en mindere hoofden hun natuurlijke knevelaars waren?
De ster van de traditionele inheemse bestuurders, wier opleiding vaak ook alles te
wensen overliet, was aan het begin van deze eeuw danig verbleekt. Dit proces werd
nog verhaast door de nieuwe taken die de ethische koloniale politiek aan het bestuur
stelde, taken waarvoor een zekere scholing onontbeerlijk was.
In De Gids - toen het podium voor menig koloniaal debat - zette Snouck Hurgronje
in 1908 uiteen hoe het Nederlandse bestuur tegenover de hoofden ‘allerjammerlijkst’
was te kort geschoten. Van bestuurders waren zij in feite afgedaald tot
‘wajangpoppen’, tot ‘kinderen en bedienden’. Terwijl hij herinnerde aan het Arabische
spreekwoord ‘soort over soort, dat is genade’, bepleitte Snouck Hurgronje daarom
de hoofden tot moderne ambtenaren op te leiden, opdat zij, met nieuwe bevoegdheden
toegerust, onder Nederlands oppertoezicht weer daadwerkelijk leiding zouden kunnen
geven aan de bevolking.11 Onder invloed van dit betoog werd bij circulaire van
gouverneur-generaal Idenburg in 1912 een eerste stap gezet die moest leiden tot de
‘ontvoogding’ van het inheemse bestuur op Java. De werkkring van de regenten werd
uitgebreid onder gelijktijdige terugtrekking van de controleurs die het onderste
échelon van de Europese bestuurspyramide vormden; aan de opleiding en loopbaan
van jonge inheemse ambtenaren meer aandacht besteed. Als gevolg van deze
maatregelen gaf het aantal Nederlandse ambtenaren bij het binnenlands bestuur op
Java (en Madoera) een daling te zien van 270 in 1900 tot 190 in 1930 (tegenover een
gelijkblijvend aantal van 531 hogere inheemse bestuursambtenaren in beide jaren).12
Maar hoewel de ‘ontvoogding’ redelijk succesvol verliep, ondanks de sombere
prognoses van menig Nederlandse bestuursambtenaar, was in dat laatste jaar onder
de indruk van enkele communistische opstandjes op Java en Sumatra in 1926/27 al
een sterke reactie ingetreden. Dat het verzet zo'n omvang had kunnen aannemen,
werd toegeschreven aan het wegvallen van de controleurs, vroeger dank zij hun vele
tournees ‘de oren en ogen’ van het gouvernement. Een nieuwe commissie toog aan
het werk met de bedoeling de wijzers van de klok terug te
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zetten. ‘Ontvoogding’ maakte in 1931 plaats voor ‘taakverdeling’. Alleen al de
woordkeuze is typerend voor de wijziging in opvattingen die zich had voltrokken.
‘Ontvoogding’ duidde een ontwikkeling aan, waarbij het Nederlandse bestuur zich
steeds verder zou terugtrekken ten behoeve van het inheemse; ‘taakverdeling’ wees
op een min of meer permanente situatie, waarbij ieder zijn aangewezen taak had en
behield. De Nederlandse controleur keerde terug; opleidingsscholen voor inheemse
ambtenaren werden onder de druk van bezuinigingen opgeheven. Ten slotte bleef
ook de strikte scheiding tussen beide bestuurscorpsen gehandhaafd, waardoor de
toegang tot het prestigieuze Nederlandse ‘BB’ - in tegenstelling tot de Indian Civil
Service in Brits-Indië die ‘gemengd’ was - aan jonge Indonesiërs, ook als zij overigens
aan alle toelatingseisen voldeden, op grond van het rascriterium onthouden bleef.
Verspeelde het Nederlandse bestuur zo onder het meer coöperatief ingestelde deel
van de Indonesische elite sympathie, waardoor het associatie-ideaal van Snouck
Hurgronje een schone droom bleef, het kwam na 1929 in openlijk conflict met dàt
deel dat, fel nationalistisch ingesteld, van samenwerking met de Nederlanders niets
wilde weten. Al in 1926 had de zware hand van het Nederlandse bestuur de
Indonesische communistische partij getroffen en was het interneringsoord
Boven-Digoel in het verre Nieuw-Guinea gesticht; vier jaar later was de beurt aan
Soekarno's nationalistische partij. Hijzelf, Hatta, Sjahrir - zij allen werden in de
laatste tien jaar van het Nederlandse bestuur gevangen gezet of bij administratief
besluit geïnterneerd. Nederlands-Indië begon de trekken van een politiestaat te
vertonen waar zelfs het briefgeheim niet veilig was.13
Deze politiek van ‘rust en orde’, die redelijk effectief bleek, snoerde de
Indonesische nationalisten de mond of dwong hen ten minste zich naar de Nederlandse
spelregels te schikken. Zo konden de Nederlanders nog lang de illusie blijven
koesteren, dat zij niet alleen de politieke toestand volkomen onder controle hadden
maar dat zij ook konden rekenen op de steun en sympathie van de grote zwijgende
Indonesische meerderheid. Het handjevol gefrustreerde en geïnterneerde ‘extremisten’
- in 1940 in Boven-Digoel alleen overigens nog altijd bijna 400 - was toch zeker niet
maatgevend voor hetgeen onder de bevolking leefde? In de woorden van staatsman
Colijn, het Nederlandse bestuur leek even hecht gevestigd als de Mont Blanc in de
Alpen!14
Nederland was trots op zijn koloniaal rijk - ‘die oase van rust en
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orde te midden van woeling en onrust alom’, zoals minister van koloniën Welter in
februari 1940 bewogen in de Tweede Kamer zei.15 Het koesterde zich in het behaaglijk
besef, dat het eigenlijk zo veel beter zijn taak vervulde dan Engeland in Brits-Indië.
Dáár dwong het massale door Gandhi met zijn Congrespartij geleide verzet de
onzekere Engelsen steeds nieuwe politieke concessies af, iets waarvoor in
Nederlands-Indië niet gevreesd behoefde te worden (ik herinner aan de woorden van
Van Mook). Nog in 1941 in een rapport dat daags na de Japanse aanval op Pearl
Harbour werd voltooid, kwam een ambtelijke commissie, door gouverneur-generaal
Tjarda van Starkenborgh Stachouwer ingesteld om de staatkundige wensen van de
Indonesiërs te onderzoeken (alsof men die niet al lang kende!) tot de zelfvoldane
conclusie dat onder de vele gehoorde personen niemand de wens had geuit om de
eeuwenoude band die Indië met Nederland verbond te beëindigen.16 Soejono was
een van de leden van de commissie, maar hij hield toen nog zijn mond. Thamrin was
al dood. Hij was een van de weinige Indonesische nationalisten geweest die in de
Volksraad, dat quasi-parlementje, de dialoog met de Nederlanders had voortgezet
en hen tot het laatst toe had trachten te doordringen van hetgeen werkelijk leefde
onder de Indonesische bevolking, althans het meer ontwikkelde deel daarvan. Zo
wees hij al in 1934 op het gevaar van een Pacific-oorlog, waarin ons land zeker het
onderspit zou delven als het de uitgestoken hand van de Indonesiërs die tot
samenwerking bereid waren bleef afslaan - ‘Nog, Mijnheer de Voorzitter, zijn de
Indonesiërs bereid tot samenwerken; tot gemeenschappelijk overleg, tot een
manmoedig tegemoetzien van de donkere toekomst, tot vruchtbaren arbeid. De
Indonesische volkeren zijn redelijk in aanleg, billijk in hun oordeel, aanhankelijk
jegens een goeden kameraad.’17
Maar het was alles tevergeefs. Hoewel de Nederlandse autoriteiten, in moederland
en kolonie beide, met de mond de ethische idealen bleven belijden - waaronder de
opvoeding van de aan hun zorgen toevertrouwde inheemse bevolking tot zelfbestuur
- wezen zij hardnekkig elke politieke tegemoetkoming, ook aan de gematigde
Indonesische nationalisten, af. Dit lot trof in 1938 ook de door een meerderheid uit
de Volksraad aanvaarde Soetardjo-petitie. Deze petitie drong aan op het bijeenroepen
van een rijksconferentie teneinde aan Indië ‘langs de weg van geleidelijkheid’ - de
indieners hadden zelf aan een termijn van tien jaar gedacht maar deze laten vallen
om zo groot mogelijke steun voor hun voorstel te verwer-
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ven- zelfstandigheid toe te kennen ‘binnen het Rijksverband’. Het woord
onafhankelijkheid was dus uitdrukkelijk vermeden, terwijl de rijkseenheid
gehandhaafd zou blijven. De initiatiefnemer tot de petitie, Soetardjo, kwam uit de
kring van het inheems bestuur en zou zijn voorstel verdedigen met het argument dat
als de regen dreigt het goed is een paraplu bij de hand te hebben.18 Met de afwijzing
van de petitie door de Nederlandse regering was de laatste kans om te onderhandelen,
terwijl zij het gezag bezat, vervlogen. Na de oorlog zou zij op de Hoge Veluwe en
Linggadjati moeten onderhandelen zonder nog gezag te bezitten. Een ontgoochelde
Thamrin wendde zich aan het einde van zijn leven definitief van de Nederlanders af
en zocht, gesecondeerd door Douwes Dekker, contact met de Japanners die aan de
vooravond van de Pacificoorlog hun invloed in Nederlands-Indië trachtten uit te
breiden. Toen zij een jaar later de archipel bezetten en het Nederlandse bestuur was
weggevaagd, hadden zij over de medewerking van Indonesische nationalistische
leiders en bestuurders niet te klagen!
Men moet de feiten beoordelen naar het tijdstip waarop zij zijn voorgevallen. Geen
goedkoper wijsheid dan de wijsheid achteraf. Wij weten hoe de geschiedenis verlopen
is, hoe razendsnel na de Tweede Wereldoorlog de dekolonisatie van Azië en Afrika
zich voltrok. De Nederlanders in verantwoordelijke posities die vóór de oorlog hun
gedragslijn tegenover de Indonesische verlangens moesten bepalen, wisten dat niet,
ook al hadden zij een Thamrin bij de hand om hen te waarschuwen. Toch waren er
sommige Nederlanders die hun tijd beter begrepen. Snouck Hurgronje - ik noemde
hem al verscheidene malen - was een van hen. In zijn messcherp Gids-artikel
‘Vergeten jubilé's’ schilderde hij in 1923 zijn landgenoten het scenario dat hun te
wachten stond: een volgende generatie zou in een nationalistische zondvloed ten
onder gaan als de regering zich niet aan het hoofd van de Indische beweging stelde
‘om te leiden, niet om te remmen’.19 De dankbare natie beloonde de Leidse hoogleraar
twee jaar later voor zijn waarschuwing met de oprichting van de Utrechtse ‘suikeren olie-faculteit’, opdat toekomstige Indische bestuursambtenaren zouden worden
opgeleid in oud-vaderlandse geest in plaats van die ener ‘ziekelijke’ Leidse richting.
Een andere onheilsprofeet, gouverneur-generaal De Graeff, meende al in 1928 dat
het Nederlandse bestuur stond voor een eindeloze steeds scherper wordende strijd,
die het op den duur moest verliezen: ‘Alle jongeren die een Westersche opleiding
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hebben gehad zijn zonder uitzondering vurige nationalisten en hun aantal neemt jaar
voor jaar toe.’20 Ook de ambtenaren verenigd in de ‘Stuwgroep’, waaronder
bijvoorbeeld Van Mook, schortte het niet aan een vooruitziende blik, al waren zij
wel erg bevangen in een paternalistisch opvoedersideaal. Zo bestond F.M. van Asbeck,
inmiddels hoogleraar in het volkenrecht geworden aan de Leidse universiteit, het
nog in 1938 om ‘de landskinderen van Indië’ te prijzen voor het bescheiden aandeel
dat zij als vulkaanwaker, ponser, laboratoriumbediende en dergelijke hadden genomen
in ‘het geweldige Nederlandse werk’ dat in Indië was verricht en nog moest worden
verricht en besloot hij zijn voordracht met de omineus klinkende verzekering: ‘Nooit,
neen nooit kunnen Nederland en de Nederlanders genoeg voor Indië doen.’21
Maar de overgrote meerderheid van de tot het oordeel des onderscheids gekomen
Nederlanders, hier en in Indië, kon dit inzicht niet opbrengen. Zij was zonder het te
beseffen in een steeds groter isolement geraakt, zowel internationaal als in Indië zelf.
De ontwikkelingen in Brits-Indië en de Philippijnen, waar de koloniale overheersers
op de terugtocht waren, mochten dan wel de levendige belangstelling van Thamrin
en andere Indonesische nationalisten hebben, zij werden door de Nederlanders met
een schouderophalen afgedaan. Het contact dat zij in vroeger tijd door een veel
‘Indischer’ leefwijze nog met de bevolking hadden gehad, had plaats gemaakt voor
een bestaan na kantoortijd in frisse buitenwijken van Batavia, Bandoeng en Malang
die met enige goede wil ook wel in het Gooi of Bloemendaal hadden kunnen staan.
Het ontbreken van elk intellectueel contact met de Indonesische elite, hetgeen Du
Perron zo opviel toen hij aan het einde van zijn leven het land van herkomst opnieuw
opzocht, maakte hen blind en doof voor alles wat achter de vriendelijke en vredige
Indonesische façade schuil ging. Er waren echter nog wel andere oorzaken te noemen
die het gemis aan een antenne voor het opvangen van de nationalistische gevoelens,
door de Javaanse regent Soejono zo welsprekend maar vruchteloos onder woorden
gebracht, konden verklaren. Daartoe behoorden bijvoorbeeld het onverwoestbaar
geloof in de eigen superioriteit en de voortreffelijkheid van het Nederlandse bestuur
en de Nederlandse bedoelingen, de vaste mening dat Indië zonder Nederlandse leiding
tot armoede en anarchie zou vervallen, speelbal en slachtoffer zou worden van grote
mogendheden als Japan en Amerika, maar ook de vrees dat Nederland zelf tot de
bedelstaf zou vervallen wanneer het Indië moest missen, kortom de
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overtuiging dat Indië zonder Nederland geen toekomst had maar Nederland zonder
Indië evenmin!
Door niemand beter werd deze stemming onder woorden gebracht dan door de
Haagse Indischman, of Indische Hagenaar, Louis Couperus in zijn postuum
verschenen boek Oostwaarts. Aan boord van de mailboot die hem in 1921 voor de
laatste maal naar Indië bracht schreef hij, mijmerend over de koloniale verhouding:
‘Met onbreekbare banden zijn wij aan Indië verbonden, een ramp zoû het zijn voor
Holland en Indië beiden, zoo ooit deze werden verbroken.’22 Hoe broos deze
onbreekbare banden waren, zou nog geen kwarteeuw later blijken!
Prof. dr. mr. C. Fasseur is gewoon hoogleraar in de Geschiedenis van Zuidoost-Azië,
in het bijzonder Indonesië en zijn betrekkingen tot Nederland, aan de Rijksuniversiteit
te Leiden.
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Chairil Anwar (1922-1948). Affiche voor een poëzie-avond in de Taman Ismail Marzuki, het
belangrijkste culturele centrum van Jakarta
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Protest als pleidooi voor de inlander
Het ‘ethische principe’ in de Indisch-Nederlandse literatuur
Gerard Termorshuizen
Nadat de gouvernementsambtenaar Sicco Roorda van Eysinga in 1860 in zijn nieuwe
standplaats Grobogan (Midden-Java) was aangekomen en constateerde dat er in dit
traditioneel zeer arme district weer een hongersnood dreigde, ontstak hij in hevige
woede die zich ontlaadde in een lang gedicht. Vloekzang zette hij erboven en
daaronder schreef hij als titel: De laatste dag der Hollanders op Java. De inhoud
van het gedicht legde hij in de mond van Sentot, de man die als legeraanvoerder de
Javaanse vrijheidsheld Diponegoro ter zijde had gestaan tijdens de Java-Oorlog, zo'n
dertig jaar daarvoor. Ik citeer de eerste vier strofen:
Zult gy langer ons vertrappen,
Uw harten vereelten door het geld,
En, doof voor de eis van recht en rede,
De zachtheid tergen tot geweld?
Dan zy de buffel ons ten voorbeeld,
Die sarrens moê de hoornen wet,
Den wreden dryver in de lucht werpt
En met zyn lompen poot verplet.
Dan schroeie de oorlogsvlam uw velden,
Dan roll' de wraak langs berg en dal,
Dan styg' de rook uit uw paleizen,
Dan trill' de lucht van 't moordgeschal.
Dan zullen wy onze oren strelen
Aan uwer vrouwen klaaggeschrei,
En staan, als juichende getuigen,
Om 't doodsbed van uw dwingelandy.
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De laatste strofe luidt:
En als de zon in 't Oosten opdaagt,
Knielt elk Javaan voor Mahomed,
Wyl hy het zachtste volk der aarde
Van Christenhonden heeft gered.1

We horen het: geëmotioneerde, naar onze smaak nogal ronkende retoriek. Maar
Multatuli vond het mooi en nam de Vloekzang op in zijn aantekeningen in de door
hem herziene druk van de Max Havelaar van 1875. Het is dank zij die aantekening
dat het gedicht zijn geschiedenis kreeg. Het werd in deze eeuw ontdekt door de
voormannen van het Indonesische nationalisme. Het vond zelfs zijn weg naar de
Indonesische literatuur: in december 1945, midden in de Bersiaptijd,2 vertaalde de
grote Indonesische dichter Chairil Anwar het onder de titel Hari achir Olanda di
Djawa.3
In de Indisch-Nederlandse letterkunde behoort Roorda's Vloekzang tot de bitterste
protestuitingen tegen het als kolonisator optredende Nederland. Betekent dit ook dat
we de ‘zang’ moeten lezen als een anti-koloniaal geschrift, als een pleidooi voor een
van Nederland losgemaakt Indië? Zeker niet. Zoals Roorda later zelf schreef - en hij
verwees daarbij naar de enkele jaren daarvoor onder de Engelsen in Brits-Indië
aangerichte slachtpartij (‘the great mutiny’) - was zijn Vloekzang in de eerste plaats
bedoeld als een waarschuwing, als een aansporing aan het adres van Nederland zijn
plichten en verantwoordelijkheden tegenover het onder zich gestelde volk na te
komen. Roorda's gedicht was met andere woorden niet gericht tegen de koloniale
structuur als zodanig. Deze vaststelling nu laat zich gemakkelijk generaliseren.
Immers, hoe veelvuldig en fel men zich in geschrifte - in de pers, in brochures èn in
de letterkunde - heeft uitgelaten naar aanleiding van het door Nederland gevoerde
koloniale beleid, dat protest gold maar zelden Nederlands aanwezigheid in Indië.
Waar men wèl tegen ageerde, waren de onder en door het koloniale bewind in het
leven geroepen misstanden, was óók het de inlander aangedane onrecht.4 Met die
laatste opmerking heb ik tevens mijn onderwerp aangegeven: niet - of althans bijna
niet - de dekolonisatie van Insulinde in de koloniale bellettrie is het thema van mijn
verhaal, maar de kritiek als pleidooi voor de inheemse bevolking van
Nederlands-Indië.5
De Indische letterkunde is een Europese, een Nederlandse, letterkunde, ook in die
zin dat zij tot uiting brengt wat er in de Europese
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samenleving leefde. De Nederlander werd wèl een ander mens in Indië, maar hij
bleef een Europeaan die keek en taxeerde met een Europese blik, dacht en handelde
naar Europese normen. Verreweg de meeste Europeanen leefden in de steden. Contact
met het land en volk hadden zij weinig. Zij leefden vooral in hun eigen wereld. De
literatuur vertelt vooral over die eigen wereld in een tropisch decor. De inlander komt
daarin natuurlijk ook voor, maar alleen voor zover hij onderdeel uitmaakte van de
Europese samenleving, als bediende bijvoorbeeld of als ‘njai’ (concubine) van de
blanke ‘toean’. Een eigen identiteit krijgt hij zelden. Contact (in meer of mindere
mate) met de andere wereld, de wereld van de inlanders, hadden alleen de Europeanen
buiten de steden, zoals planters en bestuursambtenaren. Zij leefden te midden van
de bevolking, kenden haar noden en hadden, althans in de beste gevallen, een open
oog voor de achtergronden daarvan. Soms ook kwamen zij tot een of andere vorm
van kritiek op hun alleen maar in termen van eigenbelang denkende landgenoten, op
de koloniale uitbuiting en op het gedrag van de individuele Europeaan tegenover de
bevolking. Dit soort Europeanen is er tijdens de koloniale overheersing natuurlijk
altijd geweest, in en buiten de literatuur, maar vanaf het begin van de negentiende
eeuw kwamen zij veel sterker naar voren. We moeten hierbij bedenken, dat na de
opheffing van de VOC de staat, en dus zijn ambtenaren, in een veel rechtstreekser
contact kwam te staan met de inheemse bevolking. Er was bovendien sprake van een
duidelijk veranderende tijdgeest. De stroming van het rationalisme met haar
denkbeelden over humaniteit ging ook het koloniale bewind beïnvloeden. We mogen
ons hiervan overigens geen overdreven voorstelling maken: de nieuwe ideeën leefden
alleen in een beperkte toplaag van de Europese samenleving, maar aan de andere
kant bestond die toplaag natuurlijk uit mensen die door hun positie invloed
uitoefenden. Een heel langzaam werkende invloed, dat wel.
Vanaf het begin van de negentiende eeuw laat het ‘ethische’ principe zich gelden
in de koloniën. We zien dat in de literatuur weerspiegeld. De boeiende figuur van
Dirk van Hogendorp kan men in dit opzicht als een voorloper zien. De lijn begint
echter bij de volgelingen van gouverneur-generaal Van der Capellen, zoals Johannes
Olivier, en zet zich, soms nauwelijks zichtbaar maar onmiskenbaar aanwezig, voort
via figuren als Van Hoëvell en Multatuli, de zojuist al geciteerde Roorda van Eysinga
en Boeka naar de ‘ethische richting’ uit het begin van deze eeuw.
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Dank zij zijn stilistische gaven kon Multatuli verreweg de belangrijkste
protestschrijver worden. Zijn Max Havelaar uit 1860 werd langzamerhand het
koloniaal ‘geweten’ van bestuurders in het moederland en bestuursambtenaren in
Indië. Maar ook bij anderen, bewust levende Indischgasten, bracht het boek iets van
een schok teweeg, wat niet zelden leidde tot een genuanceerder oordeel over de
positie van de inlander in het koloniale bestel. Multatuli's aanklacht was gewoon niet
meer weg te denken. Zo is het bijvoorbeeld opvallend dat wanneer Indië vanaf het
eind van de jaren zeventig een periode van economische malaise tegemoet gaat en
de kritische geluiden onder andere met betrekking tot de uiterst slechte materiële
situatie van de bevolking toenemen, men - bijvoorbeeld in de pers - steeds weer
critici ontmoet, die zich lieten inspireren en geruggesteund wisten door Multatuli's
voorbeeld.
Welke waarde men ook wil toekennen aan Multatuli's invloed daarop, een feit is
in ieder geval dat we vanaf het eind van de vorige eeuw in de letterkunde de inlander
steeds duidelijker naar voren zien gehaald als een individu met een eigen gezicht.
We vinden dit wel heel illustratief tot uitdrukking gebracht in het werk van een
schrijver van wie men dit wellicht het minst had verwacht. Ik bedoel de romancier
P.A. Daum. Inderdaad, als men de lectuur van Daum beperkt tot de eerste zeven van
de in totaal tien romans die hij schreef, tot boeken als Uit de suiker in de tabak of
Indische menschen in Holland of Goena-goena, dan moet men het in grote trekken
wel eens zijn met de, Daum overigens zeer bewonderende, criticus Du Perron die
schreef:
‘[...] hij doet niets anders dan de ‘Inlander’ dóór hebben; geen behoorlijke
karaktertrek schijnt hij in dat volkje te hebben gezien; zijn oude nèks en
zijn ketjils, zijn kebons en zijn njaï's, het is één kinderlijk-venale,
berekenende bende, geportretteerd als wilde hij met alle macht de
‘geïdealiseerde Javaan’ van Multatuli tot nul reduceren [...].6
Hoe onjuist dit oordeel als generalisatie echter wel is, blijkt als men heeft kennis
genomen van Daums laatste drie romans, in het bijzonder van ‘Nummer Elf’ en Aboe
Bakar. Zeker, ook in die boeken worden negatieve uitspraken gedaan over de
inheemsen, maar, in tegenstelling tot de vorige, is er nu eveneens gezorgd voor een
zeer bewust aangebracht ‘tegenwicht’: het eenzijdige beeld dat ons in de eerder
verschenen romans van de inlander wordt geschetst, maakt
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met andere woorden plaats voor een aanzienlijk objectiever, en vooral ook milder
portret. Wat ook duidelijk wordt, is dat we in dit veel genuanceerder oordeel een
ontwikkeling van de schrijver weerspiegeld zien, een geleidelijk aan gegroeide
bereidheid afstand te nemen van de ‘eigen’, Europese, wereld en de blik wat meer
te richten op die ‘andere’, de wereld van de inlander. Omdat het hier gaat om een
heel opmerkelijk, nog niet eerder gesignaleerd fenomeen7 in het werk van een van
onze belangrijkste koloniale auteurs, wil ik er hier enige aandacht aan schenken. Ik
beperk me tot Daums laatste roman, het in 1894 in boekvorm verschenen Aboe Bakar.
Aboe Bakar bevat een uiterst curieus verhaal dat zich in eerste instantie afspeelt
op een eiland ergens in de Molukken. We maken daar kennis met de welgestelde
Indo-europeaan John Silver en zijn zich wel eens een slippertje veroorlovende njai.
Wanneer deze bevalt van een zoon met sterk Arabische trekken, weet Silver waar
hij aan toe is en beraamt hij een langzame wraak die hiermee begint dat hij Adam zo heet de knaap - voor zijn opvoeding eerst naar Batavia en later naar Holland stuurt.
Wanneer Adam in verband met het sterven van zijn vermeende vader na jaren
terugkeert op het eiland, wordt duidelijk hoe verschrikkelijk Silver zich heeft
gewroken: Adam blijkt niet alleen te zijn onterfd, maar ook niet-erkend. Opgegroeid
in een uitsluitend Europees milieu, tuimelt de jongeman met andere woorden van de
ene op de andere dag naar het niveau van de eerste de beste inlander. Het is vervolgens
- en nu wordt het interessant - zijn inlandse moeder die hem helpt zich met zijn
nieuwe status te verzoenen en die hem vanuit haar ‘diep gewortelde verachting en
haat’8 een ontluisterend beeld voorhoudt van de blanke superioriteit. Luisteren we
naar enkele passages uit haar zeer indringende monoloog:
Waarom zult gij bedroefd zijn, als zij u verstooten? Zijn zij zoo goed? Ik
heb er zooveel zien komen en gaan; de meesten vloeken, eten onrein
vleesch en drinken sterken drank. Zij zeggen een geloof te hebben en een
God; zij leven alsof het niet zoo was. Zij hebben veel akals om te maken
van allerlei, dat een mensch niet noodig heeft, maar zij zijn ruw en kasar,
zij haten en benijden elkaar. [...] Wij weten, dat de Blanda 's sterker zijn
dan wij en prentah geven om te doen gelijk zij het willen, de een zóó en
wat later een ander weer heelemaal anders. Soedah, dat heeft de heer God
zoo gewild;
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hij zal hun prentahs laten geven hier, en prentahs daar, en altijd maar
prentahs, zoolang Hij wil. Maar een bedehuis hebben zij niet op deze
plaats; wèl een huis waar zij samenkomen om te drinken, dikwijls tot zij
dronken zijn. En de ouders sturen de kinderen weg om opgevoed te worden
in verre landen door anderen; en later zien de kinderen niet om naar de
ouders. De macht der prentahs hebben zij gekregen van den Heer God:
het is onze straf; het is ook hun straf, kind van mijn hart, want wat ons
vernedert, ontneemt hun het geluk; het is de vloek, die op hen rust; de
prentahs bidden zij aan, de prentah is hun God, en wie de meeste prentahs
geven mag is zijn profeet; daarom zijn zij kafirs. [...]. Geloof mij Adam,
[...], zij zijn niet waard, dat een mensch zich om hen bedroefd maakt; het
is alles valsch, het is alles schijn; zij willen maar geld en betrekkingen,
niet om er mee zaken te doen of om er geacht door te worden, maar om
te schijnen wat zij door hun zelven niet zijn; om veel vertoon te maken;
om zich ziek te eten en te drinken, en om veel prentahs te kunnen geven.
Zij weten niet wat het geluk is, dat een mensch kan hebben van de jaren,
die hij leven mag. Gij zult het hebben, kind van mijn hart, en gij zult beter
en tevredener zijn.9
Hoe wordt ons hier een eenvoudige inlandse vrouw getoond als een voorbeeld van
bewust leven! Maar het boeiendste is nog - de context toont het ondubbelzinnig aan
- dat we in de woorden van Adams moeder ten dele het oordeel van de schrijver terug
vinden. Wat we met andere woorden zien gebeuren, is, dat Daum de inlander als
denkend en voelend mens in bescherming neemt, en dat hij zich bovendien niet
ontziet de staf te breken over bepaalde ‘westerse waarden’ en, vooral, over de door
het botte bevel (de ‘prentah’) bepaalde verhouding van de Europeaan ten opzichte
van de inheemsen. Die kritische toon ten aanzien van het zich door minachting
kenmerkende gedrag van de Europeaan ten opzichte van de inlander treft ook elders
in het boek. Een voorbeeld: wanneer Adams halfbroer Bram zijn ergernis uitspreekt
over het feit dat Adam zich zo gemakkelijk laat inpalmen door bepaalde inlanders
die hij, Bram, vervolgens uitmaakt voor luie en smerige ‘dieven en schurken’,10
reageert Adam als volgt:
Zij zijn een arm en onderdrukt volk, Bram; [...] Zij moeten altijd werken
voor anderen; en iedereen spreekt altijd
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kwaad van hen. Zij worden altijd behandeld als honden, en niemand vraagt
ernaar, wat hem het recht geeft hen zoo te behandelen; zij moeten altijd
beleefd en onderdanig zijn, en iedereen is onbeschoft tegen hen; zij moeten
altijd tevreden zijn met heel weinig en nog veel daarvan afgeven; de minste
Europeaan neemt tegenover hen de houding aan van een meester; zij
moeten onderdanig zijn en zijn ze dat niet genoeg, dan heet het meer als
schande, zoo onbeschoft ze zijn.11
Als Bram hem dan vraagt of hem dat is voorgepraat, antwoordt Adam:
Neen, [door] niemand. Ik heb het gehoord en gezien, sinds ik te Batavia
aan den wal kwam; en elken dag hier op de plaats en overal en van
iedereen; van jou ook. Je zoudt in Holland eens moeten probeeren een
bedelaar toe te spreken, zooals men het hier een inlandsch werkman doet.12
Met Multatuli behoort Daum tot de weinige koloniale auteurs van vóór 1940, die
nog steeds worden gelezen en wier werk tot op de dag van vandaag wordt herdrukt.
Vergeten zijn zij die eveneens door middel van de literatuur een beter begrip voor
het lot van de inheemse bevolking bepleitten, maar wier talent te klein bleek om zich
als schrijver te kunnen handhaven. Toch hebben ook zij hun rolletje vervuld in de
geleidelijke humanisering van de koloniale politiek. Zo iemand was de koffieplanter
P.C.C. Hansen (1867-1930).13 Op zijn dertigste jaar teruggekeerd in Nederland schreef
hij onder het pseudoniem Boeka - een Maleis/Javaans woord waarin de lezer direct
de betekenis ‘openen’, ‘blootleggen’ herkende - een viertal romans die gericht waren
op slechts één doel: ‘het lezend publiek bekend te maken met allerlei misstanden in
Java's binnenlanden, opdat recht zal worden gedaan waar onrecht gepleegd wordt
en verbeteringen zullen worden aangebracht waarmee reeds te lang gewacht werd’.
Het bekendst werd Boeka's roman Pàh Troeno (1901) die de levensgeschiedenis
bevat van een eenvoudige dessaman die zich machteloos weet in een wereld vol
willekeur en dwingelandij. Het ellendige bestaan van Pàh Troeno en de zijnen doet
denken aan dat van Siman de Javaan, hoofdpersoon in de gelijknamige roman - uit
1908 - van de hand van de nationalist en achterneef van Multatuli, E.F.E. Douwes
Dekker. Had deze zijn
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idealisme en strijdlust wellicht van zijn oom geërfd, in ieder geval niet diens literair
talent. Laat Boeka zich met enig geduld en goede wil nog wel lezen, Het boek van
Siman den Javaan is als roman onleesbaar.
Op een van de laatste bladzijden van Pàh Troeno schrijft Boeka: ‘Zal Nederland
eindelijk blijk geven iets te bezitten van hetgeen men nationaal geweten en eergevoel
noemt?’14
Het zijn woorden uit 1901, en warempel, in datzelfde jaar 1901 spreekt dat nationale
geweten en eergevoel zich uit: voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis wordt
in de troonrede gesproken van een ‘zedelijke roeping’ tegenover de bevolking van
Indië. De zogenaamde ‘ethische richting’ is geboren. Zij leidde, toen na 1905 de
wereldeconomie weer ten gunste van Indië ging werken, tot het entameren van
ontwikkelingsprojecten en het verruimen van de onderwijsmogelijkheden. Er kwamen
inderdaad veranderingen die verbeteringen ten gevolge hadden. Hoezeer is echter
dat ethische bewustzijn blijven hangen in een kleine groep van idealisten, zij die
metterdaad de brug sloegen naar die ‘andere’ wereld. Men kan hun kring bijna bepalen
door de namen te noemen: de Semarangse journalist Brooshooft, gouverneurs-generaal
als Idenburg en Van Limburg Stirum, politici als Van Deventer, Van Kol, Stokvis
en Abendanon, geleerden als Snouck Hurgronje en Van Vollenhove. Bij die kring
hoorden ook schrijvers. Marie van Zeggelen bijvoorbeeld met haar De gouden kris
uit 1908 en Het zeeroversjongetje van twee jaar later. Veel bekender nog werd
Augusta de Wit wier Orpheus in de dessa uit 1902 we mogen zien als de eerste
literaire representant van de ethische richting. Voor hoeveel duizenden scholieren
in Nederland is dit boekje niet de eerste en meest ontroerende kennismaking met het
koloniale Indië geweest! Voor hen die het vlak na de oorlog lazen - en ook dat zijn
er zeer velen geweest - was de erin gelegde overtuiging èn ‘boodschap’ toen al
achterhaald. Immers, het door Si Bengkoks fluitspel tot stand gebrachte verbond
tussen blank en bruin mocht dan kwetsbaar zijn en ogenschijnlijk zelfs teniet gedaan,
met de bij Si Bengkoks tegenspeler, Bake, gewekte gevoelens van
verantwoordelijkheid en wroeging werd eveneens het perspectief geboden op een
duurzame ontmoeting tussen overheersers en overheersten.
Bij de ‘ethici’ leefde de associatiegedachte, zij stonden met andere woorden een
samenwerking voor tussen Nederlanders en inheemsen in de opbouw van een nieuw
Indië, waarin materiële armoede
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en sociale discriminatie zouden moeten verdwijnen. De emancipatie van de bruine
‘broeders en zusters’ stond bij hen voorop; het onderwijs beschouwden zij als een
van de belangrijkste middelen daartoe. Hun eerste bondgenoten in het inheemse
kamp vonden zij onder de Javaanse aristocratie. Het brengt ons onvermijdelijk bij
de bijzondere figuur van Kartini, de jong gestorven dochter van de vooruitstrevende
regent van Japara. In de republiek Indonesië wordt zij geëerd als nationale heldin.
Kartini is een ontdekking geweest van de zojuist al genoemde mr. J.H. Abendanon,
in die tijd directeur van Onderwijs in Indië. Hij gaf in 1911 haar, in het algemeen
aan Nederlandse vriendinnen geschreven, brieven uit onder de titel Van duisternis
tot licht. In de vorming van haar ideeën is Kartini niet los te denken van de ‘ethische
richting’: zij bewonderde de artikelen van Brooshooft in De Locomotief, zij had
persoonlijk contact met Abendanon en de opvattingen van haar feministische
vriendinnen in Nederland werkten op haar in. Zij las bovendien veel. Vooral de
invloed van Multatuli op haar denken moet mijns inziens niet onderschat worden.
Er zijn in haar brieven nogal wat passages aan te wijzen die die invloed verraden.
Bijvoorbeeld wanneer zij haar onzekerheid uitspreekt over haar beheersing van het
Nederlands. Steeds wordt ook duidelijk, waarom zij zo'n groot belang hecht aan die
taalkwestie: voor zichzelf zag zij het schrijversschap als wapen. Zij wilde zich in het
schrijven oefenen zó dat zij ten slotte de taal zou kunnen gebruiken als middel om
haar denkbeelden publiek te maken. ‘Men kan ons veel, ja alles ontnemen’, schrijft
ze, ‘maar niet mijn pen. Die blijft van mij, en ik zal mij ijverig oefenen in het hanteren
van dat wapen.’ Dat zij de vorm geheel in dienst wilde stellen van de inhoud, wordt
bijvoorbeeld zo geformuleerd: ‘Men denkt mij zeker een plezier te doen met me
telkens te verzekeren, dat ik “prachtig” schrijf. Wat heb ik daaraan? Ik wil dat mijn
geschrijf blijvend indruk maakt [...].’ Doen deze passages niet denken aan de essentie
van de laatste bladzijden van de Max Havelaar? En dat zij ook werkelijk in staat was
de taal als wapen te hanteren, blijkt vooral uit die vanuit een diepe gegriefdheid
geschreven brief van 27 oktober 1902. ‘[...] wij weten het zelve heel best’, zo lezen
we onder andere, ‘wij kunnen op onze vingers natellen, en hoeven daarvoor niet eens
twee handen te gebruiken, degenen, die het oprecht met ons meenen. De meesten
wenden sympathie voor, om mee te poseeren of uit berekening.’15
Ook Kartini hoorde tot de protestschrijvers, niet alleen tegen traditionalisme en
feodalisme van haar eigen volk, maar even goed
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De schrijver A. ter Haghe (J.A. Koch) en het titelblad van de verboden roman Iboe Indonesia

tegen de uitwassen van het kolonialisme en de grofheden binnen de Europese
samenleving. Zij keerde zich niet tegen de koloniale structuur als zodanig, maar
deelde integendeel de gedachtengang van de ethici in het algemeen, dat het de taak
van het moederland was zijn koloniën tot volwassenheid en uiteindelijke
zelfstandigheid te brengen. Maar die zelfstandigheid lag voor hen nog in een heel
verre toekomst. Een punt van serieuze discussie was het nog nauwelijks, laat staan
dat ze toe waren aan de althans principiële erkenning van het recht van Indonesië op
onafhankelijkheid. En zo ziet men hen, althans op dit belangrijke punt, weer
samengebracht met de grote massa van de koloniale ‘diehards’ in een
gemeenschappelijke weerzin ten opzichte van de na 1908 opkomende Indonesische
nationalistische bewegingen. De associatiegedachte doofde uit en maakte plaats voor
confrontatie. Na 1930 was het voorgoed
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gebeurd met de zogenaamde ethische koloniale politiek. De Indonesische nationalisten
kozen steeds meer de weg van de ‘non-coöperatie’. De Nederlanders gingen met
steeds meer kracht hun eigen belangen beschermen. Het woord ‘ethicus’ werd een
scheldwoord. De gedachte van de rijkseenheid, gebaseerd op behoud van Indië werd
de visie van de toekomst. Een ieder die er in geschrifte een andere, deze visie
relativerende, mening op na durfde te houden, werd met de nek aangekeken en
neergesabeld door een man als Zentgraaff, hoofdredacteur van de Java-Bode en
steunpilaar van de Vaderlandsche Club.
Pas als men zich bewust is van deze ‘tijdgeest’, kan men iets begrijpen van de
furieuze reacties op de in 1939 gepubliceerde roman Iboe Indonesia (Moeder
Insulinde) van A. ter Haghe, pseudoniem van de leraar J.A. Koch.16 Want nuchter
beschouwd is het een hoogst onbenullig geschrift, een boek waarin een warrig utopist
(een ‘totok’) ten tonele wordt gevoerd - misschien beter gezegd: te kijk wordt gezet
- die contacten onderhoudt met een stel evenzeer idealistische als onfrisse voorvechters
van een vrij Indonesië, een boek ook waaraan men in feite meer argumenten kan
ontlenen die tegen de ‘kemerdekaan’ pleiten dan ervoor. Weinigen zullen dit overigens
ontdekt hebben. Niet zozeer omdat de roman na enige tijd officieel werd verboden
en de schrijver ervan, niet minder officieel, in zijn ambt geschorst, maar vooral omdat
Iboe Indonesia zich slechts met een klomp laat lezen. Men zal het in het algemeen
niet verder hebben gebracht dan het inleidend woord van de auteur, maar dat gaf al
reden genoeg het boek met een woedende klap te sluiten: ‘Ik weet evengoed als U’,
zo eindigt dat voorwoord, ‘dat de meeste inheemsche nationalisten ons Nederlanders
als hun overheerschers haten. Maar dat is nog geen reden, om op ze te schimpen,
zooals men nu allerwegen op politieke tegenstanders pleegt te doen. Veel mooier is
het, om ook het groote in zijn vijanden te eeren. Mits dit respect géén pose is, geen
edeldoenerij, maar een natuurlijke impuls.’17
Was de kritiek als pleidooi voor de belangen van die ‘andere’ wereld geheel
verdwenen in het Indië van na 1930? Nee, zij bleef bestaan, zij het dan in de marge
van de Indische samenleving. Er moge hier gewezen worden op de
gematigd-vooruitstrevende De Stuw-groep, waarvan intellectuelen en hoge ambtenaren
deel uitmaakten. Veel progressiever was de kleine kring van hen die zich hadden
verenigd rondom het in 1938 door de socialist D.M.G. Koch opgerichte politieke
oppositieblad Kritiek en Opbouw. Het is het enige
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anti-koloniale tijdschrift geweest dat Indië heeft gekend, ook het enige, al even uniek
binnen de koloniale verhoudingen, waaraan Indonesische nationalisten hun bijdragen
hebben geleverd. Tot de medewerkers behoorde ook E. du Perron.
Wanneer Du Perron in 1935 in Parijs zijn herinneringen aan zijn ‘land van
herkomst’ te boek stelt, vertelt hij onder andere over een door zijn alter ego, Arthur
Ducroo, bijgewoonde, door Indonesische nationalisten georganiseerde, politieke
meeting in Batavia. Ducroo weet dan, zo lezen we, over een van de sprekers daar het was de bekende dr. Tjipto Mangoenkoesoemo - niet anders op te merken dan dat
het een man was met een ‘uitgezakt paardengezicht’.18 Het is een herinnering van
omstreeks 1920. Kort daarop vertrekt Ducroo naar Europa. Hoezeer zich daar, wonend
in Brussel en Parijs, zijn opvattingen over de koloniale verhoudingen zouden wijzigen,
vinden we óók verantwoord in Het land van herkomst.
Misschien zou ik, terwijl ik deze herinneringen opschrijf, mijn positie van
nu moeten bepalen. [...] Dat de Javanen volkomen gelijk hebben, betwijfel
ik nu nog minder dan vroeger [...] Dat Javanen in menig opzicht
sympathieker zijn dan Europeanen, hebben zelfs mijn ouders nooit
betwijfeld; dat zij in ieder opzicht superieur zouden zijn, zodat het niets
dan plicht wordt om voor iedere Javaan te voelen, geloof ik ook nu
allerminst. Ik weet alleen zeker dat wanneer ik ooit in hun land terugkom,
ik anders, met oneindig meer sympathie en aandacht, tegenover hen zal
staan dan ik vroeger deed.19
En zo is het ook gegaan. Eind december 1936 komt Du Perron - met vrouw en kind
- terug in Indië. Ruim twee maanden daarna, op 2 maart 1937, schrijft hij aan
Marsman:
In ieder geval zal ik, àls ik hier 3 jaar blijf, materie over dit land genoeg
hebben. Op Ducroo zal het niet meer lijken, althans wat de wezens hier
betreft. Ik schreef je geloof ik al dat Mult. in deze omgeving een halfgod
wordt. En met hoe meer onderscheidingsvermogen je toegerust bent, hoe
meer je dat zoo ziet. In je jeugd vind je Mult. een held, maar hoè ellendig
het tuig is waarmee hij te doen had, besef je dan niet, - tenminste als je er
zelf bij hoort. Ik zou de pa Ducroo's [...] nu anders zien, dat verzeker ik
je.20

Indische Letteren. Jaargang 3

39
Du Perrons confrontatie met Indië is uitgelopen op een bittere teleurstelling. De sfeer
van zijn jeugd vond hij niet meer terug en de door hem in de koloniën aangetroffen
mentaliteit was hem een gruwel. Het was vooral dit laatste dat zijn optreden in die
jaren bepaalde: in felle, niet zelden briljante polemieken viel hij die koloniale
mentaliteit aan, vooral in de figuur van de al genoemde Zentgraaff van de Java-Bode.
Die aanvallen lanceerde hij vanuit Kritiek en Opbouw, het tijdschrift waarin hij zich
thuisvoelde, het blad ook waardoor hij in een soms intensief contact kwam met
verschillende Indonesische nationalisten. Eén zo'n contact heeft in literair opzicht
belangrijke gevolgen gehad. Ik bedoel de vriendschap met Soewarsih Djojopoespito,
die moedige Soendanese vrouw die, hoewel westers opgeleid, in plaats van een
redelijk betaalde baan op een gouvernementsschool koos voor het moeilijke en
armoedige bestaan van onderwijzeres bij het nationalistische onderwijs. Het was Du
Perron die haar ertoe bracht in het Nederlands een roman te schrijven over wat zij
had meegemaakt. Toen hij terugkeerde naar Nederland, had hij het manuscript bij
zich. In 1940 verscheen het boek onder de titel Buiten het gareel. In 1986 zag de
vierde druk het licht bij Nijgh & Van Ditmar in Den Haag.21 Buiten het gareel is een
bijzonder boek. Ik bedoel dit niet zozeer als literaire prestatie, maar veeleer in de zin
van uniek, op persoonlijke ervaringen berustend, tijdsdocument. Het is een
nationalistische roman. De belangrijkste erin optredende figuren zijn nationalisten
die op hun scholen proberen hun ideaal te verwezenlijken. Dat is de inzet van de
betrokkenen. Maar meer nog gaat de aandacht in het boek uit naar de mensen zelf,
naar hun spanningen en conflicten, naar hun teleurstellingen en twijfels aan de
vervulling van de door hen gestelde idealen. Ook het streven van de Indonesische
vrouw naar emancipatie krijgt grote nadruk: de strijd van de vrouw die naast de man
wil staan, met dezelfde rechten en verantwoordelijkheden. Het was de strijd van
mevrouw Djojopoespito zelf.
De beslissing van Du Perron in 1939 om terug te gaan naar Nederland was een
principiële keuze. Hij legde daarvan verantwoording af in een lange ‘open brief aan
de bekende, al jaren respectievelijk in Boven-Digoel en Bandaneira geïnterneerde,
nationalist Soetan Sjahrir. Ik citeer er een passage uit:
Ik kan ook niet: mij hier jaar in jaar uit van den domme houden, en tegen
mezelf zeggen: ‘ik ben toch lekker hier
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geboren, dit is toch ook mijn land’, en van de zachte kanten van het
indische leven genieten, altijd maar betreurend dat er zoveel verandert, en
dat Indië niet meer het Indië is dat het was toen ik hier als onbezorgd
knaapje rondliep. Dat is in principe mogelijk, maar daar ben ik helaas te
veel intellectueel voor. Ik kan mijn verblijf hier niet verantwoorden, dat
is duidelijk. Ik durf zelfs niet een zo grote mond opzetten als mijn
bewonderde Multatuli - gesteld dat het practisch mogelijk zou zijn - omdat
ik niet, als hij, geloof aan de alleenzaligmakendheid van een verbeterd
nederlandsch gezag. - U ziet: mensen als ik moeten opsjezen. Niet omdat
zij verraders zijn, zoals die jonge indonesische nationalist half insinueerde;
neen, omdat zij juist geen verraders - en zelfs geen halve verraders - willen
zijn.22
En zo sjeesde Du Perron op, vrijwillig als consequentie van een politieke en morele
overtuiging. Niet lang daarna zouden al die andere Nederlanders opsjezen, niet
vrijwillig, maar daartoe gedwongen door een onafhankelijk Indonesië. Het doek, zo
weten we achteraf, viel in feite al in maart 1942 met de inval van de Japanners. Het
was onder die nieuwe bezetter dat Indonesië zich opmaakte voor een bestaan in
vrijheid. In het licht van deze lokkende toekomst schreef de aan het begin van dit
stuk al genoemde Indonesische dichter Chairil Anwar in februari 1943 zijn gedicht
Diponegoro. Ik geef een - enigszins vrije - vertaling:

Diponegoro
In deze tijd van bouwen
leeft U opnieuw
En de smeulende sintels van bewondering gloeien op
Geheel vooraan wacht U
Zonder vrees. De vijand is honderdvoudig
Met een zwaard in Uw rechter hand, een dolk in Uw linker
Omgord met een strijdlust die niet sterven kan
VOORWAARTS

Deze colonne heeft geen trommels noch knuppels
Geloof is het teken van de aanval
Eenmaal zinvol geleefd hebbend
Mag men sterven
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VOORWAARTS

Voor U bereidt het Land
een vuur
Liever de ondergang dan slavernij
Liever de vernietiging dan onderdrukking
Ofschoon het doel pas in de dood zal zijn bereikt
Moet men het tijdens het leven hebben nagestreefd
Voorwaarts
Val aan
Attaqueer
Verpletter.23

In augustus 1945, toen Japan capituleerde en Indonesië zich enkele dagen daarna
onafhankelijk verklaarde, was het zover. Wèl gingen de kampen open, maar het
betekende niet dat zij die ze overleefd hadden zonder meer huns weegs konden gaan.
‘Engels geschut, Japanse machinegeweren en de tommy-guns van Ambonese soldaten
zongen ons bevrijdingslied’, zo schrijft Paul Frische over een aanval van Indonesische
‘revolutionairen’ op het kamp, vlak voordat hij het verliet: ‘Waren de fanatieke
charges van de nieuwe vijand werkelijk op ons gemunt? Wij zagen het einde van
een tijdperk en de geboorte van een nieuwe natie, maar wij begrepen er niets van.
Wij wisten nog niet dat er in dit land voor ons geen plaats meer was.24
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De dekolonisatie van de moderne Indonesische literatuur
H.M.J. Maier
Waar en wanneer de vonk insloeg in Nederlands-Indië is moeilijk vast te stellen, en
misschien is die vraag ook niet belangrijk genoeg om te trachten er een bevredigend
antwoord op te vinden. Treinen, onderwijs, drukpers, kranten - het waren alle uitingen
en stimuli van een nieuw bewustzijn dat zich vooral door middel van het Maleis aan
een dialoog waagde met de na 1880 steeds sneller om zich heen grijpende westerse
cultuur.
Dekolonisatie - want daarvan was die vonk natuurlijk het begin - is een woord dat
in retrospect lijkt uitgevonden; het dient als supplement bij ‘kolonisatie’, en in de
tijd dat het woord ‘kolonisatie’ reeds lang was ingeburgerd ter aanduiding van,
ruwweg, de bureaucratische organisatie van de archipel vanuit Batavia met alle
militaire, culturele en politieke implicaties van dien, bleef dat supplement sluimeren
in onuitspreekbaarheid, onvoorstelbaarheid. Voor de geesten die zich verlicht dachten
door de Rede of de Bijbel kon er hoogstens sprake zijn van ‘opvoeding’, ‘opheffing’
- onderdeel van de onvermijdelijke en onherroepelijke uitbreiding van het systeem
van controle. Zo men zich al enigerlei vorm van symbiose, van dialoog tussen blank
en bruin kon voorstellen, dan zou dat toch altijd moeten gebeuren onder de superieure
leiding van de blanken. De ethische politiek, kortom.
‘Kolonisatie’ draagt ‘dekolonisatie’ in zich mee - iedere vorm van controle roept
nu eenmaal tegenkrachten op. Te zamen verwijzen de termen naar het gezag, naar
autoriteiten over een samenleving, en te zamen worden zij op hun beurt
gesupplementeerd door de term ‘emancipatie’ of ‘revitalisatie’, ter aanduiding,
ruwweg, van de pogingen van elementen binnen die samenleving om zich te
ontworstelen aan systematische controle, en, in ruime zin, aan gezag in welke vorm
dan ook.
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Deze dag heeft als voornaamste thema de ‘dekolonisatie in de literatuur in
Nederlands-Indië’, en in mijn verhaal zal in grove lijnen het dubbele proces, van
dekolonisatie en emancipatie, worden aangegeven: hoe heeft de moderne Indonesische
literatuur zich losgemaakt van het koloniaal gezag, in taal, in thematiek, in vormen?
Laten we voor het gemak maar stellen dat de moderne Indonesische literatuur
verschijnt in de grote steden - Batavia, Semarang, Soerabaja, Medan, Bandoeng - in
de jaren dat het gebruik van de drukpers wordt geïntensiveerd en er overal op Java
stations worden aangelegd. De jaren rond 1880, waarin er voor een groter publiek
identieke, gemakkelijk leesbare en goedkope teksten beschikbaar komen die de
leeshonger, aangewakkerd door onderwijs, bevredigen en stimuleren. Kranten,
tijdschriften, pamfletten, boeken.
Van de nieuwe groep alfabeten, produkt van een naar nieuwe lijnen zoekend
onderwijssysteem, hadden zij die hun nieuw verworven schrijftalent te gelde wilden
maken dan wel hun schrijftalent wilden uitproberen de keuze uit drie mogelijkheden
wat betreft de taal: Nederlands, een regionale taal en Maleis. Voor de meesten was
de keuze niet zo moeilijk.
Nederlands was de taal van het prestige, van de autoriteit, en het gebruik ervan
was voorbehouden aan de bezitters ervan en aan de lokale elite rondom hen die van
dienst kon zijn bij het effectief uitoefenen van controle. In de associatie-politiek die
de Nederlanders op instigatie van met name Snouck Hurgronje rond de eeuwwisseling
initieerden, werd het gebruik van het Nederlands bepaald niet op grote schaal
gepropageerd. Zo veel mogelijk moesten controle en bestuur geschieden in de
regionale talen dan wel in het Maleis, de taal die algemeen verspreid was. Het
Nederlands was een exotische taal en het zou dat voor de meeste bewoners van
Nederlands-Indië moeten blijven.
Regionale talen, met name het Soendanees en Javaans, waren evenmin in staat de
nieuwe geest in de grote steden te verwoorden; over treinen en
godsdienstvernieuwingen, over koningin en handelstransacties, over gebeurtenissen
elders en misstanden ter plaatse werd in het Maleis gesproken - en waren het niet
juist die regionale tradities die niet bijster positief stonden tegenover al die
nieuwigheden?
Maleis werd het dus, de taal waarvan de verschillende volkeren van Zuidoost-Azië
zich al eeuwen lang bedienden om met elkaar te communiceren, de taal van de
nieuwigheden, de taal van de grote
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wereld buiten Java en Soenda. De taal waarin men afstand kon nemen van de regionale
tradities, van het platteland dat men nu vanuit de trein nog eens rustig kon bekijken,
als toerist of als nationalist. Maleis was het waarin de geletterden met name in de
steden op Java een nieuwe wereld konden opbouwen, niet gehinderd door veel kennis
van de rijke Maleise tradities van het Maleise schiereiland en Oost-Sumatra.
Maleis bleef ook de dominante taal in de twintiger jaren toen een groeiend aantal
jonge intellectuelen zich had leren uitdrukken in het Nederlands, alleen maar om te
ontdekken dat ze ook met die vaardigheid geen toegang kregen tot de leidinggevende
posities in hun eigen land en zich zeker niet de verwachte gelijkstelling verwierven.
Het was een periode waarin raciale verharding en politieke repressie nodig bleken
om het zich steeds verder uitbreidende staatsapparaat naar behoren te kunnen laten
functioneren. Frustratie, irritatie en woede waren de reacties, de voedingsbodem voor
dekolonisatie en emancipatie. Nationalisme dus.
De inheemse intelligentsia besloot Maleis als eenheidstaal voor de gehele archipel
te accepteren, zelfs al spraken deze nationalisten van het eerste uur bij voorkeur
Nederlands onder elkaar. Op het eerste Indonesia-jeugdcongres, gehouden in Batavia
in 1926, vatte Muh. Yamin de groei en de voordelen van het Maleis nog eens samen,
in het Nederlands:
Kennis van de Maleise taal zal een ieder de gelegenheid geven om in
aanraking te komen met de Javanen, de Soendanezen, de Maleiers en de
Arabieren, waarmee ze kunnen confereren. Dit geldt voor de ambtenaren,
de handelsmensen, de landbouwers die in aanraking zullen komen met de
middenstanders der bevolking. In het commercieel-economische en in het
politieke leven heeft het Maleis reeds de overhand gekregen. Dit historische
proces moet men begrijpen wil men op het bestaande voortbouwen. Ik
voor mij heb daarnaast de volle overtuiging dat het Maleis langzamerhand
de aangewezen conversatie- of eenheidstaal zal zijn voor de Indonesiërs,
en dat de toekomstige Indonesische cultuur zijn uitdrukking in die taal zal
vinden.
Twee jaar later werd het Maleis dan ook door de Indonesische jongeren uitgeroepen
tot de ‘taal van Indonesia’, de Bahasa Indonesia, een historisch besluit inderdaad in
velerlei opzichten.
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Pramudya Ananta Tur (1926)
(foto: Ron Giling)
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Die ontwikkeling van het Maleis tot eenheidstaal van de bevolking van
Nederlands-Indië, tot taal van een alomvattende Indonesische cultuur is niet goed te
verklaren zonder het gebruik van drukpers en alles daaromheen; zelfs al was Maleis
dan al eeuwen lang de taal geweest waarmee de verschillende volkeren met elkaar
communiceerden, de groei tot Bahasa Indonesia werd in feite pas mogelijk door die
nieuwe geest van 1880.
Koloniale machthebbers zouden geen machthebbers zijn, Nederlanders zouden
geen Nederlanders zijn als ze niet al in een vroeg stadium pogingen hadden
ondernomen om het Maleis onder controle te krijgen, te regelen, te ordenen. Het
gebruik van het westers schrift werd gestimuleerd. Er werden pogingen gedaan om
een uniforme spelling in te voeren. De mogelijkheden werden onderzocht om tot een
uniforme grammatica van het Maleis te komen die tot standaard kon dienen voor
schoolboekjes, overheidspublikaties en officiële correspondentie. Geleidelijk aan
werd er een gestandaardiseerd Maleis op de scholen onderwezen en het was dezelfde
taalvorm die binnen het bureaucratisch apparaat gestalte kreeg.
Eenzelfde concept van standaard-Maleis werd vanaf 1908 ook in lectuur en
literatuur verspreid door de Commissie voor Volkslectuur (later omgedoopt in Balai
Poestaka), een door het gouvernement gesteund orgaan dat zijn werk in 1908 met
een zeer kleine staf begon en in twintig jaar tijd tot een indrukwekkende instelling
van enige honderden medewerkers uitgroeide.
De achterliggende gedachte van Hazeu, Rinkes en hun opvolgers van de Balai
Poestaka is duidelijk genoeg: ze waren van mening dat de bevolking van de kolonie
op een lage trap van ontwikkeling stond en dat het tijd werd om de door hen
gesignaleerde gebreken en tekortkomingen weg te nemen door de inlanders te voorzien
van goede en goedkope lectuur, ‘werken’ zoals het in een vroege nota door Rinkes
werd geformuleerd:
waarin nuttige wenken over verschillende dagelijkse aangelegenheden,
voorlichting nopens moderne, wetenschappelijke en maatschappelijke
verschijnselen, enz. enz., doch mede en vooral ook boeken, die tot
eigenlijke lectuur, tot vermaak en aangename tijdpassering konden
strekken.
Dit verlangen om de bevolking op te heffen, vooruit te helpen werd geconcipieerd
langs lijnen van geleidelijkheid; nooit is duidelijk
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geworden waarheen die vooruitgang leiden moest - zoals iedere vorm van intensieve
controle werd ook de kolonisatie van Nederlands-Indië door ambivalente verlangens
gevoed: enerzijds was er het verlangen de inlander op een vagelijk Nederlandse trap
van ontwikkeling te brengen, anderzijds was er het verlangen om de cultuur der
inlanders zo veel mogelijk een eigen weg te laten gaan. Een ambivalentie waarvan
natuurlijk achteraf de onmogelijkheid pas goed kan worden beseft. In diezelfde nota
over de Volkslectuur van Rinkes is die ambivalentie in de Nederlandse verlangens
op het gebied van literatuur terug te vinden:
van de Regering gaat hier het initiatief uit om tot opheffing der bevolking
op enigszins systematische wijze te geraken, uit de appreciatie en applicatie
van de ontwikkelde beginselen en van de eerste toepassingen daarvan,
door de inlandse bevolking zelve moet dan blijken of zij voort wil gaan
op de haar voorgetekende weg of niet. Haar bestaan als volk is er echter
in zekere zin mee gemoeid, dat haar ontwikkeling geleid worde in de banen
waarlangs thans nagenoeg alle andere volken ter vooruitgang schrijden.
Een eerste poging daartoe is thans gedaan, doch het is ontegenzeggelijk
de taak van de meer ontwikkelden der inlanders zelve hun landgenoten
hierin verder voor te gaan en hun de middelen te verschaffen, de juiste
paden tot die vooruitgang te vinden en te behouden.
Ten einde dit ‘pad der vooruitgang’ te vinden werden ook in de literatuur Nederlandse
concepten, westerse ideeën ingevoerd. Het onderscheid tussen krantentaal en literaire
taal bijvoorbeeld, dat in de literaire wereld van het begin van deze eeuw nog een
vaag continuum vormde, was er een van. De scheidslijn tussen journalistieke thema's
en literaire thema's, eerder ook slechts zeer vaag onderscheiden, was een ander. Noem
het de fictionalisering van het realisme.
Het begin van de moderne literatuur - 1880 dus - bestond naast vertalingen en
bewerkingen van Chinese en Europese verhalen over spoken, roofridders en
ronddolende geliefden in oude tijden met name uit verhalen waarvan de onderwerpen
aan kranteberichten lijken te zijn ontleend: de dood van de keizer van Solo, de opening
van een spoorlijn, bankovervallen, struikrovers rond Yogya, bovennatuurlijke
verschijnselen in Batavia, een voorstelling
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van een toneelstuk door een rondreizend toneelgezelschap, moorden op of van nyai's,
de alledaagse problemen van de boerenstand. Realistische verhalen - romans, novellen,
korte verhalen, gedichten - zijn het, ondanks de vaak nog traditionele zinswendingen
en clichés. Er lopen mensen in rond van allerlei slag, slecht en goed en alles daar
tussenin, en van allerlei ras, Nederlanders en Chinezen, Indo's en inlanders.
Het was een nieuwe manier van schrijven van zelfbewuste auteurs en journalisten
die de wereld onder controle probeerden te krijgen, de werkelijkheid inzichtelijk
trachtten te maken. Wellicht ten overvloede: die werkelijkheid was niet altijd even
vrolijk; ze gaf voldoende aanleiding tot irritatie en woede. Geen felle aanklachten
tegen het systeem, geen nadrukkelijk vraagteken achter de staatscontrole. Wel een
aanzet tot een dialoog, in allerlei vormen.
De koloniale bureaucratie, de praktische uitwerking van moderne staatsopvattingen,
begon zich als een net rond de Indische archipel te sluiten toen het eerste enthousiasme
over de ethische politiek was weggeëbd. Onder de inlanders waren een aantal alfabeten
die trachtten ruimte voor zichzelf te creëren, ter navolging door anderen. Alweer:
hier mag alleen de literatuur ons bezig houden. Zoals zo vaak, is ook in dit geval de
literatuur een uitstekende manier om de grote lijnen van de socio-culturele
veranderingen te begrijpen en te beschrijven.
Het koloniale bewind zag de activiteiten in de wereld van journalistiek en literatuur,
zo nauw met elkaar verweven, met de nodige bezorgdheid aan. De onderwerpen die
werden aangeroerd waren niet altijd even complimenteus voor het gouvernement.
Er klonk nogal eens een kwaadaardige ondertoon door in de berichtgeving. Het
taalgebruik werd steeds rommeliger en vrijmoediger. De literaire smaak dreigde te
worden bedorven door een vinnig ofwel onhandig realisme. Ook in de literaire wereld
werd het rond 1915 de hoogste tijd om orde op zaken te stellen voordat de creativiteit
uit de hand zou lopen.
Balai Poestaka kanaliseerde deze bezorgdheid naar behoren. Het Kantoor legde
richtlijnen aan voor correct taalgebruik en spelling en naast het uitbrengen van allerlei
educatieve uitgaven - van veeteelt tot hygiëne, van voeding tot elektriciteit - ging
het de concurrentie aan met de lectuur en literatuur die in boekvorm, feuilletonvorm,
in afleveringen het groeiende lezerspubliek van de grote steden op zijn wenken
bedienden. Er werden goedkope uitgaven van oude werken op de markt gebracht die
tot dan toe
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bijna alleen in manuscriptvorm beschikbaar waren geweest. Er werden vertalingen
en bewerkingen van westerse kinderboeken vervaardigd. En om het gehele scala van
literaire activiteiten te kunnen bespelen begon men al spoedig in het Maleis geschreven
romans uit te geven die de aandacht afleidden van wat er verder in de lokale pers
van Batavia, Semarang, Soerabaja, Bandoeng en Medan verscheen. Macht en kennis
betekenden gezag, en de romans van Balai Poestaka moeten binnen het beperkte
literaire leven al spoedig een leidinggevende en smaakmakende rol hebben vervuld,
daarmee de scheiding bespoedigend die zich vroeg of laat in iedere schriftelijke
cultuur voltrekt tussen hoge literatuur en lage literatuur.
In de begintijd waren er veel teksten geweest die, als verlengstuk van
kranteberichten, de lezers dwongen tot politieke stellingname of althans bewust
maakten van sociale spanningen; zelfs verhalen over de schandelijke behandeling
van een nyai door een blanke of een Chinees of over het ruwe optreden van het gezag
tegen struikrovers dwongen tot nadenken.
In het werk van de Balai Poestaka werd dat soort nadenken zo veel mogelijk buiten
de deur gehouden. Nederlanders spelen in deze romans zelden een rol van betekenis,
Chinezen komen er nauwelijks in voor, de conflicten tussen religieuze nieuwlichters
en hun behoudende opponenten komen niet ter sprake, en de geneugten van sex
blijven volledig onbesproken. Verreweg het belangrijkste thema is in bijna alle
romans het conflict tussen adat en moderniteit, tussen gemeenschap en individu
waarbij de helden met name als gevolg van het moderne onderwijs in de problemen
komen - problemen overigens die lang niet altijd in het voordeel van de moderniteit
worden opgelost.
In hoeverre poëzie en proza zoals die rond de eeuwwisseling hun intrede deden,
varieerden op bestaande literaire vormen, op de Maleise hikajat bijvoorbeeld, op de
Minangkabause kaba, op de Javaanse babad lijkt een tamelijk irrelevante vraag;
hoofdzaak is dat deze teksten werden gedrukt en dat ze tegen de achtergrond van
kranten en periodieken gelezen werden en niet tegen de achtergrond van primair op
voordracht gerichte teksten werden geapprecieerd. In die vroegst gedrukte teksten
zullen zeker allerlei elementen zijn aan te wijzen die ook in de regionale tradities te
vinden zijn; hier maakten ze deel uit van nieuwe vormen die primair waren
geïnspireerd op westerse voorbeelden.
In het begin was het allemaal onwennig en onhandig gegaan.
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Schrijvers als Hadji Moekti, Pangemanann, Tirto Adisoerjo, Kommer, Lie Kim Hok,
Gouw Pang Liang en Th.H. Phoa hadden slechts beperkt onderwijs genoten, en lijken
van die nood een deugd te hebben gemaakt: er werd geëxperimenteerd in vormen,
er werd gespeeld met taal, en allerhande thema's kwamen aan de orde. Een
veelsoortige dialoog met het gezag, kortom. Commercieel lijkt het allemaal wel
verantwoord en aantrekkelijk te zijn geweest; voordat er echter ook literair van
succesvolle experimenten kon worden gesproken grepen de Nederlanders in: voortaan
zou Balai Poestaka bepalen wat goed proza was en wat een goed verhaal was.
Al met al is het niet zo moeilijk de stelling te verdedigen dat er ook in de literaire
wereld van Nederlands-Indië sprake was van een kolonisatie. Hoe meer men oog
krijgt voor de discrepantie tussen de feitelijke situatie in de kolonie en de wereld
zoals die in de Balai Poestaka romans wordt gepresenteerd, des te meer krijgt men
het ongemakkelijke gevoel hier met een soort surrealisme te maken te hebben, met
romans die een vals of in ieder geval eenzijdig beeld van de Indische werkelijkheid
gaven en juist door die eenzijdigheid die werkelijkheid onder controle probeerden
te houden.
Reacties op deze literaire kolonisatie bleven niet uit; in het literaire leven werden,
parallel aan de ontwikkelingen in het politieke leven, sporen van zowel dekolonisatie
als emancipatie zichtbaar.
Voor misdaad en geweld, godsdienst en in mindere mate sex en politiek
ontwikkelde zich geleidelijk aan met name in Medan een uitlaatklep: Hamka, Matu
Mona, Tamar Djaja, Joesoef Soe'yb, A. Damshuri volgden het spoor dat de
Sino-Maleise literatuur reeds aan het begin van deze eeuw had uitgezet. Een niet
onaanzienlijke onderstroom die in voortdurende dialoog met de door het gezag
bekrachtigde literatuur bleef, er elementen aan ontleende en er elementen aan
verschafte.
Hoe het verschil tussen hoge en lage literatuur doorwerkte in een scheiding binnen
het lezerspubliek is moeilijk te zeggen. Of Hamka's werk, vaak islamitisch gekleurd,
ook door Chinezen werd gelezen valt te bezien, en of de Sino-Maleise literatuur
geapprecieerd werd door de bewonderaars van Hamka, en het werk van Balai
Poestaka-auteurs als Noer St. Iskander gewaardeerd werd door de lezers van Matu
Mona zijn vragen die wel nooit duidelijke antwoorden zullen krijgen. Wat wel
duidelijk is, is dat er onder de Nederlanders uitermate weinig belangstelling bestond
voor de nieuwe Maleise literatuur, niet voor de hoge, niet voor de lage. Zelfs
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iemand als Du Perron die zich toch als een van de weinige Nederlanders realiseerde
dat hij niets meer in Indië te zoeken had, daaruit ook de consequentie trok en naar
Nederland vertrok, kon in zijn correspondentie en kritieken slechts een geringschattend
respect opbrengen voor zijn inlandse intellectuele vrienden en nam dan ook niet de
moeite om welke moderne Maleise tekst dan ook aandachtig te lezen. Het is echter
diezelfde Du Perron die heel scherp de irritatie zag waarmee inlandse intellectuelen
in de dertiger jaren het paternalisme van de Nederlanders ervoeren:
Ik heb keer op keer de trots waargenomen waarmee zij niet meer
bemoederd, bevoogd, op de schouder geklopt willen worden. De besten
onder hen willen niet meer met een zachtere maatstaf worden gemeten.
Die irritatie wordt in het werk van de Maleise literatoren zelf ook zichtbaar in
Poedjangga Baroe, in 1933 in Batavia opgericht om een forum te vormen voor de
nieuwe letterkunde in de nieuwe cultuur, zoals de oprichters Takdir Alisjahbana en
Armijn Pane het zelf formuleerden. Poedjangga Baroe had een zeer kleine oplage
maar vormde toch een belangrijke spreekbuis voor de stedelijke intelligentsia voor
hun discussies over nationale literatuur en, in ruimere zin, nationale cultuur. Als
illustratief voor die irritatie mogen de literaire kritieken van Armijn Pane gelden, die
in de eerste jaargang van Poedjangga Baroe, in 1933, verschijnen. De Maleise romans
die Balai Poestaka uitgeeft, tonen zijns inziens op schrijnende wijze aan hoe weinig
de moderne Maleise schrijvers weten van literaire ontwikkelingen elders en die
onwetendheid wordt in het beleid dat Balai Poestaka volgt ten aanzien van buitenlands
werk bepaald niet verholpen:
Waarom deze ‘archaische’ boeken die voor het merendeel alleen nog door
kinderen worden gelezen en in de huidige tijd alleen nog waarde hebben
voor de bestudering van de geschiedenis van de wereldbibliotheek in
vertaling, en waarom geen nieuwe boeken die in de laatste tijd zijn
verschenen en het nieuwe leven in Europa tonen?
Indonesische literatoren werden niet als volwaardig beschouwd binnen het bestaande
koloniale systeem, en zij durfden zichzelf ook niet als volwaardig te beschouwen;
volgens de redactie van Poe-
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djangga Baroe was het de hoogste tijd zich te bevrijden van dit literaire provincialisme
waarin de Maleise literatuur dreigde te blijven steken, niet het minst door de politiek
van Balai Poestaka. Er moest aansluiting worden gezocht bij de werken van de
wereldliteratuur en niet bij kinderboeken en werken uit de regionale traditie.
Poedjangga Baroe probeert in ruimer verband het voortouw te nemen in het culturele
leven van Nederlands-Indië en slaagt daar tot op zekere hoogte ook in: men vindt
onder de namen van hen die bijdragen leverden aan het blad een groot aantal namen
van nationalistische leiders die later vanuit Batavia op hun beurt controle over
Indonesia zouden gaan uitoefenen.
Als het werk van Armijn Pane als symptomatisch mag gelden voor de pogingen
die Indonesische literatoren deden om zich los te maken uit de kolonisatie door Balai
Poestaka, dan wordt duidelijk hoe zeer er al in die dertiger jaren sprake is van een
scheiding tussen hoge en lage literatuur. In het overzicht van de Indonesische literatuur
dat Armijn vlak voor de oorlog publiceerde in het Nederlandstalige blad De Fakkel
wordt nauwelijks met een woord gerept over de grote massa van Sino-Maleise
literatuur en in het geheel niet over het werk van de inlandse literatoren die niet in
dienst van Balai Poestaka werkten. Het verzuim is onthullend en daarom verhelderend
voor wat aan het begin van dit verhaal over de termen ‘dekolonisatie’ en ‘emancipatie’
werd opgemerkt.
Poedjangga Baroe is een prachtig voorbeeld van het proces van dekolonisatie
binnen een literair leven. Ze vormde een reactie op de kolonisatie, ging een dialoog
aan met de Balai Poestaka maar niet met de onderstroom die zich veel minder aantrok
van wat er in Batavia politiek en literair werd voorgeschreven en een eigen weg vond
zonder al die moeilijke vragen te stellen in hoeverre het moreel of politiek
verantwoord was westerse vormen van literatuur te imiteren.
De krampachtige pogingen van de Poedjangga Baroe-literatoren om zich te
bevrijden van het westen zouden even ambivalent blijven als de pogingen van de
leiding van Balai Poestaka om Indië een eigen weg te laten gaan. De Nederlanders
werden het slachtoffer van hun zich steeds verder uitbreidende bemoeizucht,
karakteristiek voor zo veel koloniaal bestuur, en ze raakten in die bemoeizucht
ongewild steeds verder verstrikt in een dialoog met de plaatselijke alfabeten.
Omgekeerd raakten ook de leiders van de Poedjangga Baroe steeds verder verstrikt
in dezelfde dialoog - en die dialoog is tot op heden ten dage niet bevredigend afgerond.
In taal
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en thematiek mag de moderne Indonesische literatuur- na 1945 en na 1965- steeds
verder zijn weggegroeid van haar westerse inspiratiebronnen, in vorm is de
afhankelijkheid, of is het een dialoog?, gebleven. De auteurs die vooral dank zij het
nu al klassieke boek van Teeuw Modern Indonesian literature tot de hoge literatuur
worden gerekend, zijn buitenstaanders gebleven die voor hun experimenten en
vernieuwingen nog steeds de bevestiging van westerse critici verwachten - met alle
irritatie van dien.
De dekolonisatie van de moderne Indonesische literatuur, ingezet met Poedjangga
Baroe, is nog lang niet voltooid. De emancipatie ervan is een ander verhaal, en
misschien verdragen de termen ‘emancipatie’ en ‘literatuur’ elkaar gewoon niet in
het geval van de moderne Indonesische literatuur. Zoals in zo veel literaturen.
Prof. dr. H.M.J. Maier is hoogleraar in de Maleise en Indonesische taal- en letterkunde
aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Publiceerde over Maleise en Indonesische literatuur.

Indische Letteren. Jaargang 3

55

Kemerdekaän 100% - honderd procent vrijheid...
Joop van den Berg
Alvorens wat dieper in te gaan op het thema dat mij werd toegewezen - de
dekolonisatie van Nederlands-Indië in het algemeen èn zoals die gestalte krijgt in de
Indisch-Nederlandse letterkunde na 1945 in het bijzonder- moet ik u enkele
bekentenissen doen. En wel de volgende: in de eerste plaats ben ik bijzonder verheugd
dat ik als vierde en laatste inleider het woord krijg. Het ontslaat mij immers van de
verplichting om diepgaand en langdurig in te gaan op het omschrijven en definiëren
van het begrip ‘dekolonisatie’. Vorige sprekers hebben dat ‘grondwerk’ gelukkig al
verricht. En als ik dan toch niet kan voorbijgaan aan de wezenlijke kenmerken van
kolonisatie en dekolonisatie, dan kan ik dat summier doen en meer als een illustratie
van mijn - vooral op de literatuur gerichte - betoog. Het is immers al moeilijk genoeg
om over dekolonisatie - en vooral de gevolgen daarvan - te spreken. Luidt de eerste
regel van de inaugurele rede van professor Van der Wal uit 1968 niet: ‘Het ontmoet
in onze dagen, meen ik, geen tegenspraak, dat de dekolonisatie de meest ingrijpende
en verstrekkende ontwikkeling in politiek, en wellicht ook in sociaal-economisch
opzicht is na de Tweede Wereldoorlog.’1
Ten tweede moet mij van het hart dat ik bijzonder blij ben dat de Jan
Campertstichting mij vereerde met de opdracht te spreken over de dekolonisatie van
1945 tot heden, en niet een eerdere periode. Want ook dat ontslaat mij opnieuw van
de plicht veel te moeten ‘duiden’, en veel zaken voor u aannemelijk te maken. Want
als er iets een duidelijkheid niets te wensen overlaat is het wel de wijze waarop in
1945 - eigenlijk al in 1942, maar daar kom ik later in mijn betoog op terug - Nederland
van zijn koloniën werd ‘bevrijd’. In de periode voorafgaande aan de Tweede
Wereldoorlog zijn de
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Bung Tomo: ‘Wij zullen niet rusten tot de dag waarop de laatste Nederlander zijn koffers heeft gepakt.’
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vele tekenen van dekolonisatie weliswaar volop aanwezig, maar zeer vaak versluierd
weergegeven in een wat wollig - en vooral voorzichtig - taalgebruik. Maar hoe kon
het ook anders? Iedere Indonesiër - of Nederlander - werd bij de meest voorzichtige
constatering over de politieke bewustwording van het Indonesische volk door de PID
- de Politieke Inlichtingen Dienst - bijzonder goed in de gaten gehouden. De leus
‘Indië los van Holland’ in het openbaar gebezigd was al reden genoeg voor de PID
om in te grijpen. Niets van dat alles in de periode die ik voor u mag belichten, die
nadagen van ons overzees imperium.
‘Dutch go home, we don't want you anymore’ is een slogan die niet misverstaan
kan worden. Of de uitspraak van de nationalist Bung Tomo: ‘Wij zullen niet rusten
tot de dag waarop de laatste Nederlander zijn koffers heeft gepakt!’ Het kan moeilijk
nòg duidelijker. Maar ook in politiek-bestuurlijk opzicht is - na 1945 - de zaak
zonneklaar. Enkele dagen na het vallen van de atoombom op Hiroshima en Nagasaki
- het definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië - is er al een
onafhankelijkheidsverklaring met als duidelijke boodschap: ‘Wij zijn een
onafhankelijke souvereine staat - van Sabang tot Merauke...’ Nogmaals, de periode
waar ik over mag spreken is er een van aantoonbare zaken en duidelijke
uitgangspunten, ondanks veel politiek geschipper en vele ronde tafel-conferenties.
Maar waren die laatsten niet meer - zo mooi door Albers omschreven - dan gesprekken
rond een tafel met een gat in het midden, waarin alles kon worden gedeponeerd wat
op dat moment voor één van de partijen niet opportuun was. Maar voor de rest was
de zaak duidelijk: 100% kemerdekaän - honderd procent vrijheid.
En als derde bekentenis - die mijn eigenlijke betoog moet voorafgaan (ik denk
zelfs de belangrijkste van de drie) - moet ik u deelgenoot maken van het voor mij
verheugende feit dat ik 12 september 1930 geboren werd in Bondowoso op Oost-Java.
Dit nu wil zeggen dat ik als kind van elf jaar de oorlogsverklaring aan Japan heb
mogen aanhoren, en dat ik - nog geen jaar later - moest begrijpen dat ik van mijn
speelgoed afscheid moest nemen, omdat de Nederlanders met zo weinig mogelijk
bagage in woonwijken geïnterneerd zouden worden. En het houdt tevens in dat ik,
na drie jaar Japanse internering, op mijn vijftiende verjaardag - dat is uitgerekend
de dag waarop de Radio Republik Indonesia met haar geregelde uitzendingen begon
- mij gereed maakte om naar Malang op Oost-Java te gaan, waar een nieuwe
internering - maar nu
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door de Indonesiërs - weer een heel belangrijke periode in mijn leven zal inluiden de Bersiap-periode. Maar het verhaal van mijn persoonlijke dekolonisatie is nog niet
afgelopen. Immers, in 1957 vertrek ik naar Nieuw Guinea - ons laatste restje dierbaar
overzees gebiedsdeel- waar ik tot 1962 blijf. In die vijf jaar voltrekt zich opnieuw
een soort dekolonisatie, die niet onopgemerkt aan mij voorbijgaat.
De dekolonisatie van Nederlands-Indië van 1945 tot heden is wel op een heel
speciale manier verbonden met mijn persoonlijke geschiedenis. En wat die laatste
confidentie betreft: ik meen het oprecht als ik u zeg dat ik bijzonder blij ben dat ik
‘er bij’ heb mogen zijn. Het verschaft mij, denk ik, meteen het recht om wat
kanttekeningen te zetten bij de formulering van het thema ‘de dekolonisatie in de
Indische en Indonesische literatuur’. Immers, in het programma staat aangekondigd
dat ik zal spreken over de periode van 1945 tot heden, en ik denk dat er had moeten
staan ‘van 1942 tot heden’. Weliswaar was in 1945 de verre oorlog in Azië afgelopen,
maar in het boek over de dekolonisatie van Nederlands-Indië is het hoofdstuk 1942
veel crucialer. Met de smadelijke aftocht van het Koninklijk Nederlands-Indische
Leger, en de onvoorwaardelijke overgave, is een definitief einde gekomen aan wat
de Amerikaanse socioloog Raymond Kennedy het meest kenmerkende vindt van de
kolonisatie, namelijk ‘de volstrekte beheersing van het politieke en bestuurlijke
apparaat door westerlingen’. Het vallen van de atoombom op Hiroshima - en het
formele einde van de Tweede Wereldoorlog enkele dagen later - waren voor het
Indonesische volk hooguit een aanleiding om - ook voor het oog van de wereld - zo
snel mogelijk een einde te maken aan het Nederlandse gezag. De gewezen
vice-premier van Indonesië, Mohammed Hatta, zei enkele weken na de overgave
van Nederlands-Indië aan het Keizerlijke Japanse leger: ‘De Nederlanders beroepen
zich - bij het verklaren van hun aanwezigheid - altijd op historische rechten. Welnu,
dàt argument uit de historie is nu aan de historie teruggegeven.’ De dekolonisatie
vanaf 1942 dus en niet 1945.
Maar ik heb nòg een kanttekening bij de opdracht, en die betreft voornamelijk het
woord ‘dekolonisatie’ - het kernwoord uit de zin. Dekolonisatie immers veronderstelt
in de meeste gevallen een geleidelijke overdracht van het politieke en bestuurlijke
apparaat door de koloniserende mogendheid aan de inheemse bevolking, met vooral
de nadruk op het woord ‘geleidelijk’. En opnieuw denkend aan die vele conferenties
rond tafels (met of zonder gat)
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- Malino, Renville, Lingadjati - zou die indruk gewekt kunnen worden. Maar het
waren in feite de twee ‘politionele acties’ - in Indonesië gewoon onversluierd ‘agressi
Belanda’ genoemd - die voor de grootmachten in de wereld het gelijk aan de kant
van Indonesië brachten. Harde, meedogenloze acties met veel militair geweld, die
haaks staan op een geleidelijke overdracht van de macht middels overleg en
overeenstemming. De vele documentaires, die de BBC het afgelopen jaar bracht rond
de veertigjarige herdenking van de onafhankelijkheid van India en Pakistan gaven
een duidelijk beeld van een overdracht van de macht in etappes. Maar in Indonesië
lagen destijds de kaarten beduidend anders... Die macht moest worden afgedwongen
met militaire middelen; géén dekolonisatie in de gebruikelijke zin van het woord,
maar gewoon door een revolutie!
Ik bevind mij met deze stelling, denk ik, in goed gezelschap als ik u voorlees wat
de socioloog Van Doorn - van de Erasmusuniversiteit in Rotterdam - hierover te
berde brengt:
Wat is een revolutie? In onze voorstelling, grotendeels door een
Europees-historische mythologie bepaald, is het de opstandigheid van het
volk, het opstaan uit de gebogen houding, het ‘afwerpen van de ketenen’,
de gebalde vuist en het geheven hoofd. Maatschappelijk betekent revolutie
de val van de heren en de macht van de massa, de radicale om-wenteling
van de sociale verhoudingen. Een revolutie is het actief worden van de
basislaag van de maatschappij.
Het moderne Indonesië is uit een revolutie voortgekomen. De
historieschrijvers worden niet moe erop te wijzen dat de Indonesische
onafhankelijkheidsstrijd veel méér was dan ‘simply a case of
decolonization’, maar op één lijn is te plaatsen met de Franse en de
Russische revolutie.
Wie men ook van de deelnemers en toeschouwers spreekt, ze zijn het er
over eens dat in ieder geval de laatste maanden van 1945 een revolutie in
de meest authentieke zin te zien gaven: enthousiasme en fanatisme in zeer
brede lagen, een curieus gevoel van solidariteit, utopische bevlogenheid
en irrealisme, een bewapende massa, experimenten in directe democratie
met neiging tot anarchie, een onttroning van de oude elites, en vooral: een
alles overheersend geloof in de onbegrensde mogelijkheden van de
toekomst. ‘We vonden elkaar ineens, in één machtig gevoel van
verbondenheid’,
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zegt de een; ‘het was iets magisch, niet te beschrijven’, zegt de ander.2
Tot zover Van Doorn, die destijds als Nederlands militair in de omgeving van
Semarang ooggetuige was van die strijdgeest.
De Indonesische journalist en historicus Mochtar Lubis onderschrijft de woorden
van de Nederlandse socioloog. Lubis schrijft in Het land onder de regenboog het
volgende:
Als de omstandigheden in 1945 gelijk waren geweest aan die van de
zestiende of zeventiende eeuw, zouden de Nederlanders hoogst
waarschijnlijk hebben gewonnen. De Indonesiërs hadden slechts oude,
gedateerde Japanse geweren, oude tanks en artillerie en enkele wrakken
van Japanse vliegtuigen, die eigenlijk niet eens geschikt waren om als
oefenmateriaal te dienen. De Nederlanders waren in de lucht en ter zee
sterker. Zij maakten gebruik van de modernste wapenen van de Tweede
Wereldoorlog.
De Indonesiërs maakten wat hen aan moderne wapenen ontbrak goed met
hun enorme strijdlust. Het merendeel van de bevolking bezat een spontane,
bijna blije bereidheid tot vechten. Een gretigheid, een vreemd soort
opgewonden bereidheid om hun hoogste goed, het eigen leven, op te
offeren, om hun zojuist verkondigde onafhankelijkheid te verdedigen.3
U hoort het: tot 1942 mag er dan sprake zijn geweest van een proces van dekolonisatie,
na de achtste maart 1942 kan men mijns inziens beter spreken van revolutie.
Maar hoe men het ook noemt: dekolonisatie, versnelde dekolonisatie,
machtswisseling, revolutie - het ontslaat mij niet van de plicht om met u te spreken
over de kenmerken en vooral de gevolgen van al die processen. Ik moet immers met
u de balans opmaken in hoeverre die begrippen in de Indisch-Nederlandse letterkunde
van 1942 tot heden een beslissende stem hebben gekregen. Een moeilijke en precaire
opgave! In het begin van mijn betoog citeerde ik al professor Van der Wal, die sprak
over ‘de meest ingrijpende ontwikkeling - en niet alleen op politiek vlak’. Het blijkt
nog eens te meer uit het voortreffelijke essay over de dekolonisatie van professor
Van Lier, de vorig jaar gestorven socioloog, dichter en schrijver van Surinaamse
afkomst. De studie is te vinden in de bundel
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Handelswereld en wereldhandel en is getiteld: ‘Dekolonisatie: van de diepe
achtergronden die leiden tot repatriëring van de Westerse koopman’. Van Lier ziet
nogal wat hindernissen op de lange weg naar een gedegen oordeel over de
dekolonisatie. Ik laat hem graag aan het woord:
Wanneer wij vaststellen dat het kolonialisme tot de belangrijkste
verschijnselen van de wereldgeschiedenis behoort, lijkt er weinig miszegd.
Als wij echter de betekenis hiervan in onze tijd, de periode der
dekolonisatie waarin aan een verschijnsel dat eeuwen oud is een einde
komt, in volle omvang willen overzien, doen zich aan alle kanten
hindernissen voor. En een weg zoekend om deze te overwinnen, gaat men
zich in gedachten onwillekeurig in de tijd vooruit bewegen en zich afvragen
hoe toekomstige beschouwers het verschijnsel zullen beoordelen.
Kolonialisme, dekolonisatie en - laten wij maar meteen het derde begrip
noemen dat hiermede in verband wordt gebracht - imperialisme zijn thema's
die in de laatste decennia in de nationale en internationale discussie een
zeer brede plaats hebben ingenomen. De wijze waarop de discussie over
deze onderwerpen is gevoerd, bewijst met welke diepe emoties zij
samenhangen en hoezeer de mens in en buiten Europa met zijn hele wezen
hierbij is betrokken. Afstand nemen ten aanzien hiervan lijkt voor de
tijdgenoot een uiterst moeilijke opgave.
Veel van wat over het kolonialisme in de huidige periode der dekolonisatie
wordt geschreven, zal voor de latere geschiedschrijver alleen belangrijk
zijn als tijdgebonden opinie, die meer onthult over de persoon die haar
heeft vastgelegd dan over het verschijnsel zelve. Wie dus een winst- en
verliesrekening in verband met het kolonialisme wil opstellen, zal dus een
ongewone luciditeit moeten bezitten, wil hij tot een zuiver oordeel komen.
Maar zelfs met een gezonde dosis hiervan gewapend, zal men nog voor
moeilijkheden komen te staan, die deze boekhouding een willekeurig
karakter zullen blijven geven.4
Voor een zuiver oordeel over de dekolonisatie, u hoort het, is een ongewone luciditeit
nodig. Verwacht u dat toch alstublieft niet van mij. Wat ik mij ten doel gesteld heb
ik niet meer dan na te gaan of er
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van die ineenstorting van de machtsstructuren en alles wat daarmee samenhangt een
duidelijk beeld te vinden is in de Indisch-Nederlandse letterkunde. Ik wil opnieuw
graag Van Lier citeren omdat hij nu eenmaal, denk ik, wèl die ongewone luciditeit
bezit om tot de kern te komen, Hij schrijft in het al genoemde essay ook het volgende:
Het kolonialisme, dat zich met vallen en opstaan over een periode van drie
eeuwen heeft gehandhaafd, meestal slechts aan de periferie van de
Aziatische en Afrikaanse continenten, heeft in de negentiende en in het
begin van de twintigste eeuw de ene ruimte na de andere veroverd, tot er
geen gebied meer is dat aan het europeaniseringsproces is onttrokken. De
koloniserende landen beheersen de wereld en geloven dat het hun recht
en plicht is de ‘zwakkere volken’ te besturen. Tot hun eigen heil, wordt
er gesteld, sedert het begin der twintigste eeuw. Het is de ‘white man's
burden’ de koloniale volken op te voeden tot welvaart en zelfstandigheid.
En als de Europese volken dan op het toppunt van hun macht staan en zich
eindelijk opmaken om met de grootste ernst een taak te vervolgen die zij
naar de maatstaven van dat ogenblik slechts ten halve hebben vervuld,
komt sneller nog dan de rijpwording van het koloniale wezen in de
negentiende eeuw in een tijdsverloop van nog geen twintig jaren de totale
afbraak van het verschijnsel, dat vele eeuwen in de ogen van
koloniserenden en gekoloniseerden een bijna natuurlijk gegeven heeft
gevormd. In weinig jaren is het voor de meerderheid in beide groepen een
onaanvaardbare zaak geworden, die niet meer in de tijd past. De lijnen
van geleidelijkheid door de paternalistische, koloniale bestuurder voor de
toekomst getrokken, worden weggevaagd door een jong nationalisme, dat
niet langer wachten wil om het lot in eigen handen te nemen. Dit proces
verloopt niet zonder pijnlijke krampen.5
Maar zijn het niet juist de kunstenaars, de schrijvers, dichters en schilders, die die
‘pijnlijke krampen’ van de dekolonisatie gestalte kunnen geven? Zijn zij het juist
niet die het verhaal van de slachtoffers van de dekolonisatie kunnen vertellen - ‘vol
gerucht en geweld’, zonder zich al te veel te bekommeren om de politieke en
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economische structuren achter de machtsstrijd? Zíj́ moeten toch in staat zijn om
vooral de sociaal-psychologische factoren achter dekolonisatie en revolutie te
verklaren.
Deze werden door de zendingspredikant en hoogleraar theologie Verkuyl in zijn
Mémoires als volgt aangestipt:
Ik heb in andere geschriften vaak uiteengezet dat de kern van het koloniale
probleem gelegen is in de sociaal-psychologische verhoudingen en niet
alleen in de sociaal-economische. Aan de kant van de kolonisatoren zijn
psychologisch de dominante factoren in het kolonialisme altijd en overal:
superioriteitsgevoel, onmacht tot het verstaan van de gekoloniseerden,
onwetendheid en onwil. Aan de kant van de gekoloniseerden zijn de
dominante factoren in een koloniale of semi-koloniale verhouding altijd
en overal: wrok, wantrouwen en ergernis. Deze dominante factoren aan
beide zijden kunnen slechts doorbroken worden door opheffing van de
hele koloniale structuur.6
Als die dominante factoren in de kolonisatie en dekolonisatie inderdaad zijn: onmacht,
onwetendheid en onwil aan de ene kant en wrok, wantrouwen en ergenis aan de
andere kant, in hoeverre blijkt dat dan uit de Indisch-Nederlandse letterkunde uit de
periode van 1942 tot heden?
Er zijn inderdaad een paar duidelijk in het oog springende categorieën aan te
wijzen, die vooral de omverwerping van de koloniale structuur tot onderwerp hebben,
het abrupte verlies van de bestuurlijke en politieke macht... Ik doel daarbij in de
eerste plaats op de ‘kampromans’, die vele verslagen van onderdrukking en verzet
achter Japans prikkeldraad. Is er een duidelijker beeld van de opheffing van de
koloniale machtsstructuur? Al die geschiedenisssen van de empirebuilders, die alle
macht werd ontnomen, in kampen bijeen werden gedreven, zware lichamelijke arbeid
moesten verrichten meestal onder toezicht van Indonesische hulpsoldaten, de Heiho's.
De blanke ‘overseer’ van weleer, de strafgevangene van nu... Is dat beeld niet de
dekolonisatie in optima forma? Schreef Willem Brandt niet:
Wie, die lager dan koelies voortaan
en verworpen als schurftige schapen
als een beest in een hok moeten slapen
vlak tegen een lotgenoot aan...7
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Ik herhaal het nog maar eens voor de duidelijkheid: ‘wij die lager dan koelies
voortaan’ - het ergste, kortom, wat een Nederlander kon overkomen... koelie worden.
Daarom zijn kampromans in zeker opzicht illustratief voor de dekolonisatie en zo
op het oog vol van de dominante factoren: superioriteitsgevoel, onwil, onmacht,
wrok, wantrouwen en ergernis. Maar ik stipuleer duidelijk ‘in zeker opzicht’, want
de ‘kamproman’ heeft mijns inziens twee belangrijke beperkingen. Zij geven geen
totaalbeeld van het ineenstorten van de machtsstructuren. De meeste kampboeken
immers beschrijven voornamelijk het wel en wee - en dan vooral het wee - van een
relatief kleine groep mensen. In concreto: een kwart miljoen Nederlanders, die
afgezonderd van de overige maatschappij in kampen zijn geïnterneerd. Maar ook
buiten het prikkeldraad heeft de Japanse bezetting zeer veel leed in de vorm van
honger, armoede en chaos gebracht. Een gegeven waaraan in de kampboeken veelal
wordt voorbijgegaan. De meeste kampboeken hebben, kortom, een zeer
Holland-centrisch gezichtspunt. En natuurlijk heeft de strenge afzondering in de
kampen er veel mee te maken. De meesten van ons hadden destijds geen idee wat
zich buiten de kampen afspeelde - ik heb daar best begrip voor - maar het laat niet
onverlet dat de kampboeken als genre weinig illustratief te noemen zijn voor de
dekolonisatie als geheel. Maar ze hebben nog een bezwaar - die kampboeken van
het eerste uur: zij zijn zo eenzijdig, en psychologisch vaak zo ongenuanceerd. Ik
schreef hierover al eens eerder:
En meteen bij het verschijnen van het eerste boek in 1946 over die periode,
namelijk De gele terreur van Willem Brandt, bleek dat er sprake was van
een duidelijke zwart-wit tekening. En dat gold eigenlijk ook voor die
andere negentien Indische kampboeken, die er in dat jaar werden
gepubliceerd.
De Nederlandse gemeenschap achter prikkeldraad werd in die boeken
vrijwel zonder uitzondering afgeschilderd als een hechte, eensgezinde
groep, die afgerekend leek te hebben met veel vooroordelen uit de koloniale
samenleving. Een groep die vooral het stempel kloekmoedig kreeg. De
Japanners waren in die boeken niet anders dan krombenige, aapachtige,
laffe beulsknechten.
Het zou een studie waard zijn om eens na te gaan hoeveel van die
kampboeken uit de eerste jaren na de oorlog van dit
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patroon afweken. Maar naarmate de tweede wereldoorlog verder van ons
af kwam te liggen verschenen er steeds meer kampboeken die een wat
gedistantieerder kijk gaven op het leven in de kampen.8
Genoeg over de kampboeken. Laten wij ons eens buigen over een andere in het oog
springende categorie - de oorlogsboeken. En dan doel ik hierbij op de boeken
geschreven door Nederlandse militairen, of Nederlandse oorlogsverslaggevers over
de strijd tegen de republiek Indonesië. Wat is hun visie op de strijd, op de revolutie,
of het élan van die revolutie?
En opnieuw moet ik spreken over een eenzijdige zwart-wit tekening van de
gebeurtenissen, als ik die categorie boeken de revue laat passeren. In de stroom
soldatenboeken die rond 1950 begon los te komen is dit zonder meer evident. Maar
in één boek uit die periode, namelijk Front op Java van Van Heek - in eigen beheer
uitgegeven - wordt de tegenstander niet voortdurend afgeschilderd als een ‘stelletje,
slecht bewapende, slecht gedisciplineerde, sadistische roversbenden’. Maar in vrijwel
al die andere boeken overheerst een volstrekt negatief beeld van de achtergronden
van de Indonesische revolutie, van hen die de wapens durfden op te nemen tegen de
Nederlandse overmacht.
Opnieuw een zeer Holland-centrische instelling. Pas de laatste jaren komt er ook
in dit beeld wat meer nuance, vooral meer distantie, en neemt de kritiek op het
optreden van de Nederlandse troepenmacht in woord en geschrift duidelijk toe.
Boeken als Het peloton van Ben Laurens en De heren worden bedankt van Anthon
de Graaff zijn daar recente voorbeelden van. Kortom, tot nu toe een weinig
genuanceerd beeld van de dekolonisatie in de twee genres die ik u noemde, de kampen de oorlogsboeken... Waarbij ik eerlijkheidshalve moet zeggen dat die twee
categorieën wat overheerst worden door tweederangs-schrijvers, of journalistieke
visies op de gebeurtenissen.
Maar de ‘grote’ literatuur dan? De Indisch-Nederlandse letterkunde met
eersterangs-schrijvers als Maria Dermoût, Beb Vuyk, Friedericy, Albers,
Nieuwenhuys, Walraven, Springer... In hoeverre hebben die prominente auteurs de
aspecten van kolonisatie en dekolonisatie in hun werk ingepast, èn, in het gunstigste
geval, tot een ‘bezield’ geheel gemaakt? Laten we - voor wij deze speurtocht
aanvangen - ons opnieuw wenden tot de sociologie en eens bezien wat die tak van
wetenschap kenmerkend vindt voor het
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koloniseren. Ik zou in dit verband graag citeren wat - opnieuw - de Amerikaanse
socioloog en Azië-kenner Raymond Kennedy daarover heeft geschreven:
Hij heeft een zestal kenmerken opgesteld, die het rijpe kolonialisme als
stelsel bepalen. De volstrekte beheersing van het politieke apparaat door
de koloniserende mogendheid, de economische afhankelijkheid van het
gekoloniseerde land, waarbij de winsten voortgekomen uit goedkope arbeid
van de inheemsen voornamelijk naar de beherende blanke laag gaan, de
geringe ontwikkeling van de sociale diensten en het onderwijs, het gebrek
aan contact tussen de regerende groepen en de inheemsen en vooral de
‘color line’, die een niet te overschrijden barrière in het sociale verkeer
tussen de blanke en inheemse groepen heeft gevormd. Vooral dit laatste
kenmerk is voor het lot van het kolonialisme beslissend geweest.9
Zes kenmerken dus, en ik herhaal ze even voor de duidelijkheid:
1. volstrekte beheersing van het politieke apparaat
2. economische afhankelijkheid
3. woekerwinsten uit inheemse arbeid
4. geringe ontwikkeling onderwijs en sociale diensten
5. gebrek aan contact tussen heersers en overheersten
6. de kleurbarrière.
Als wij nu deze zes punten van de socioloog Kennedy als richtsnoer nemen, dan
moeten wij vaststellen dat de Indische letterkunde kan bogen op een aantal uitstekende
romans en verhalen die - op zijn minst - een of twee facetten van het kolonialisme
als stelsel overtuigend weten te illustreren. Met name waar het gaat om de laatste
twee categorieën, het gebrek aan onderling contact en de kleurbarrière. Vooral dat
laatste heeft zeer vaak- in meestal schrille kleuren - de stof geleverd voor tientallen
romans en verhalen. Een willekeurig aantal titels uit de Indisch-Nederlandse
letterkunde spreekt boekdelen: Indo, Een brokje Indoleven, Njai Blanda, Blanke
inlander, Donker van uiterlijk, Een huwelijk waar bloed aan kleeft, Huwelijken onder
en zonder de wet, Blauwe nonna. Allemaal bestaande titels, terug te vinden in de
Persoonlijke documenten van Dorothée Buur.
Maar wat die andere aspecten betreft, die komen toch hoogst zelden onverhuld in
de Indisch-Nederlandse letterkunde voor. Het
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heeft er een beetje de schijn van dat de aanwezigheid van Nederland in de koloniën
eigenlijk zo vanzelfsprekend werd gevonden, dat alles gericht was op een continuering
van die toestand. En zoiets kan natuurlijk het beste als vooral die eerste vier
kenmerken van Kennedy tot pijlers van de maatschappij worden verheven: volledige
beheersing van het politieke apparaat, woekerwinsten, economische afhankelijkheid,
en weinig onderwijs aan de inheemsen.
Ook de literaire produkten van de ‘ethische politiek’ hebben hierin geen verandering
kunnen brengen, hoe hartstochtelijk hun pleidooien voor dat ene punt - een betere
scholing en betere sociale diensten - ook vaak waren. Mogelijk is ook de letterkunde
wat ‘overvallen’ door de politieke ontwikkelingen - zoals Van Lier heeft betoogd en is men nauwelijks toegekomen aan een bezinning over de Nederlandse
aanwezigheid overzee, laat staan het beëindigen van die aanwezigheid.
Het is Rob Nieuwenhuys die - weliswaar na de Tweede Wereldoorlog - geprobeerd
heeft die lacune te overbruggen. Want zijn zijn fotoboeken - en dan vooral Komen
en blijven - niet een in beeld gebracht ‘document humain’ van de kolonisatie en
dekolonisatie in al zijn facetten?
En dan kom ik nu aan de boeken die een beeld moeten geven van de feitelijke
dekolonisatie - maar ik zei u al dat de noemer ‘Indonesische revolutie’ mij meer
aanspreekt. Ook daarover zijn in Nederland een reeks prachtige romans en korte
verhalen gepubliceerd. Het verhaal De terugtocht van Jan Eykelboom, De kanonnen
van A.L. Scheiders en De overdracht van Kees van Langeraad geven een scherp en
genuanceerd beeld van de strijd tegen de Indonesische onafhankelijkheidsstrijders.
Ook over de Bersiap-periode - de schemertoestand vlak na de capitulatie van Japan
- zijn voortreffelijke verhalen geschreven. Wie wil weten in wat voor wankel
evenwicht men leven moest in die dagen, met dag en nacht de dreiging van de dood
voor ogen, hij leze de schitterende verhalen die Tjalie Robinson bundelde onder de
titel Tjoek, of de ontroerende - maar vaak ook huiveringwekkende - vertellingen die
Lin Scholte bijeenbracht in haar Takdiran en andere verhalen. Verhalen waarin wrok,
ergernis en vooral wantrouwen angstaanjagende hoogten bereiken.

Kolonisatie, dekolonisatie, revolutie
Tot zo ver deze korte - en ik moet het toegeven, wat vluchtige -
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Beb Vuyk: ‘Ik ben de enige van de Indische auteurs die niet uit nostalgie schrijft.’ (tekening: Erika
Visser)
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tour d'horizon door de Indisch-Nederlandse letterkunde van 1942 tot heden. Maar
tot besluit wil ik toch met u wat dieper ingaan op het werk van één auteur. Immers,
als wij uitgaan van de zes kenmerken van Kennedy - daarbij gevoegd de dominante
factoren in de koloniale verhoudingen van Verkuyl - en ons afvragen welke auteur
in zijn werk het meest complete beeld van die facetten toont, en het héle scala bestrijkt
- dan komen wij bijna vanzelf uit bij degene die eens over eigen werk zei: ‘Ik ben
de enige van de Indische auteurs die NIET uit nostalgie schrijft’... namelijk Beb
Vuyk. Het zijn vooral de hoofd- en bijfiguren in haar romans en verhalen die
prototypen zijn van slachtoffers van de zes kenmerken van de koloniale verhoudingen.
De levens die Beb Vuyk ons toont hebben vrijwel allemaal die verscheurdheid,
die gekte, die waanzin van het koloniale systeem onder de leden, hoe aangepast zij
ook lijken te zijn. Of het nu een republikeins medicus is, Benny Nambela, in zijn
strijd tegen de Nederlanders. Of de Indo-europese scheepskapitein in zijn strijd tegen
zijn eigen (donkere) huidskleur, of de blanke planter in Het verhaal van een
toeschouwer in zijn strijd tegen herinneringen aan de oorlog en de internering. Alle
drie zijn op hun manier door het systeem beschadigd en gekwetst.
Maar het bijzondere van bijvoorbeeld het laatste verhaal dat ik noemde, Het verhaal
van een toeschouwer is, dat het zo'n universeel verhaal is geworden. Het verhaal
begint met een relaas van de ontberingen in de Japanse kampen, maar het verhaal
van wreedheid en geweld mondt als het ware vanzelfsprekend uit in bersiaptijd en
revolutie. De wreedheid en het geweld worden getransponeerd van verleden naar
heden, van Heerser naar Overheerste, van Blank naar Bruin - en al die schakeringen
er tussenin. Het verhaal is niet Holland-centrisch of Indonesië-centrisch meer te
noemen, het heeft een universeel karakter gekregen. Het is een duidelijk kenmerk
van het grote schrijverschap van Beb Vuyk.
Ik lees u als illustratie van mijn stelling een - bijna toevallige - bladzijde voor uit
het verhaal De laatste waardigheid, de geschiedenis van de Batakse arts Nambela en u zult merken dat in die vijfentwintig regels bijna het hele scala van wat zo
kenmerkend is voor de kolonisatie, aanwezig is.
‘Weet u dat er op Brastagi een buurt was waar inlanders niet mochten
wonen’, vroeg de dokter.
‘Nee’, zei ik. ‘Op de Oranjeboulevard woonden vroeger
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ook alleen maar Hollanders en rijke Chinezen. De huizen waren er duur.
Wie geld had mocht er wonen.’
Hij glimlachte superieur en zei scherp: ‘Ik had geld en wilde daar grond
kopen om een huis op te zetten, maar ik was een inlander en kon daar geen
grond krijgen. Ik was een heel bijzonder geval, geen rijke sultanszoon,
maar een gewone inlander, die geld had. Wat denkt u dat ik toen gedaan
heb?’
Ik had al lang begrepen dat ik op zulke vragen niet hoefde te antwoorden
en na een kleine pauze ging hij gewoon door.
‘Ik heb in een andere wijk grond gekocht en een huis gebouwd en een
bordje op het voorerf geplaatst, Belanda dilarang masuk (verboden voor
Hollanders). Ik werd ervoor op het bestuurskantoor geroepen, dat bord
moest weg. Ik heb eerst geweigerd, maar mijn vrouw heeft mij omgepraat,
jarenlang heb ik mij door haar laten ompraten. Zij wilde niet dat kwaad
met kwaad werd vergolden. Zij was een lieve, vrome vrouw en God had
haar een vreselijk einde bereid. Daarom ga ik rond met die foto en daarom
berg ik haar op in Zijn Woord!’
En toen wist ik waarom hij Hollanders en Indonesiërs, Federalisten en
Republikeinen, Christenen en Islamieten aanklampte, omdat hij God
aanklaagde met die foto van een stapel gruwelijk verminkte vrouwen- en
kinderlijken.10
Wat zou ik hier nog aan kunnen toevoegen?
Joop van den Berg is journalist. Hij is de samensteller van de bloemlezingen De
keerzijde van de medaille en Indië-Indonesië in honderd gedichten.
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[Nummer 2]
Rob Nieuwenhuys 80 jaar
Op 30 juni 1988 wordt Rob Nieuwenhuys tachtig jaar. Hij is niet alleen de schrijver
van Vergeelde portretten en de Oost-Indische Spiegel, de samensteller van de
fotoboeken Baren en oudgasten en Komen en blijven hij is ook - of hij wil of niet de nestor van onze werkgroep. Vanaf het allereerste begin, in het voorjaar van 1985,
is hij actief betrokken geweest bij de oprichting van de werkgroep en de uitgave van
Indische Letteren. De afgelopen drie jaar heeft hij in ons gezelschap een belangrijke
rol gespeeld, hetzij als spreker, hetzij als redacteur van het tijdschrift, hetzij als
adviseur, en hij doet dat nog steeds. Daarom willen wij zijn verjaardag niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. Op de dag zelf verschijnt een bloemlezing uit
Oriëntatie, het tijdschrift waarop Rob Nieuwenhuys zo sterk zijn stempel heeft
gedrukt. In het najaar zal er bovendien een bundel opstellen verschijnen onder de
titel Indisch-Nederlandse literatuur, onder redactie van Reggie Baay en Peter van
Zonneveld. Die bundel, opgedragen aan Rob Nieuwenhuys, wordt gepresenteerd
tijdens een feestelijke bijeenkomst van onze werkgroep, waarbij een flink aantal
korte lezingen wordt gehouden. De datum wordt in de volgende aflevering van het
tijdschrift bekend gemaakt. Namens de werkgroep wil de redactie de tegenstribbelende - ‘Godfather’ van ons gezelschap geluk wensen met zijn verjaardag.
Wij hopen dat hij - samen met Frieda - nog vele actieve jaren zal beleven, en het
hem gegeven zal zijn, datgene te voltooien, wat hem voor ogen staat. Van harte, Rob!
De redactie
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Kartini; een reactie
Frits Jaquet
In 1911 publiceerde J.H. Abendanon (voormalig directeur van het Departement van
Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid in Nederlands-Indië) het boek Door duisternis
tot licht; gedachten over en voor het Javaansche volk van wijlen Raden Adjeng
Kartini. Nu (anno 1987) verschijnt een tweede boek van Kartini met als titel Brieven
aan mevrouw R.M. Abendanon-Mandri en haar echtgenoot.*
Wat is het verschil tussen beide boeken? Abendanon publiceerde een selectie van
Kartini's brieven aan een tiental personen. Nu worden de brieven integraal
gepubliceerd, maar dan wel slechts die aan het echtpaar Abendanon. Er is echter nog
een verschil. Abendanon had een doel, de bezorger van de nu verschenen
bronnenpublikatie heeft geen doel en kan er ook geen hebben. Hoogstens kan hij
hopen dat Kartini veel gelezen wordt.
Abendanon omschreef zijn doel in zijn inleiding van Door duisternis tot licht als
volgt: ‘Het doel der uitgave is, naast het wekken van sympathie, het verkrijgen van
veler medewerking tot oprichting van eene kost- en dagschool voor dochters van
Inlandsche hoofden, zooals de schrijfster zich die gedacht had.’ Welnu, de bezorger
van de huidige publikatie weet dat Kartini die ‘sympathie’ kreeg, getuige de vele
geschriften die in de afgelopen zesenzeventig jaar over haar zijn verschenen, maar
in de positie om scholen op te richten voor ‘dochters van Inlandsche hoofden’ verkeert
hij niet.
Abendanons boek had succes. Binnen twee jaar verschenen er drie drukken met
een totale oplage van achtduizend exemplaren. In 1913 al kon de eerste Kartini-school
in Semarang worden opgericht. De vraag is: vanwaar dat succes en wie was Kartini?
Kartini werd op 21 april 1879 in Majong (Midden Java) geboren. Haar vader was
daar wedono. Een jaar later werd hij benoemd tot
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De laatste foto van Kartini, Kardinah en Roekmini tezamen. Zij werd gemaakt op 25 december 1901
door Charls & Co. te Semarang. Nadat Kardinah op 24 januari 1902 was getrouwd, verbrak zij conform
de Javaanse traditie de banden met haar verleden. Ze kwam pas weer in beeld op 15 juli 1911, toen
ze de familie Abendanon bedankte voor de toezending van het boek Door duisternis tot licht.
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regent van Japara. Hier zou zich het grootste deel van Kartini's leven afspelen, in ‘'t
vergeten uithoekje, 't land waarachter geen land meer is en dat Japara heet’. Geheel
tegen de gewoonte in mocht Kartini de lagere school bezoeken, maar geheel volgens
de gewoonte mocht zij op huwbare leeftijd (en dat was toen Kartini twaalfeneenhalf
jaar was) de regentswoning niet meer verlaten. Zo jong als ze was, protesteerde ze
daartegen. Ze wilde evenals haar broers de HBS op Semarang volgen. Het mocht
niet. Slechts getrouwd mocht zij de regentswoning verlaten, en dat trouwen regelde
de familie. In 1896 werd met de traditie gebroken. Dankzij de bemoeienis van resident
P.F. Sijthoff mocht Kartini zich buiten de regentswoning begeven. Haar jongere
zusjes Roekmini en Kardinah kregen hetzelfde voorrecht. Gedrieën zouden zij later
opkomen voor de rechten van de vrouw, zouden zij het recht van opleiding bepleiten
en zich te weer stellen tegen uithuwelijking en polygamie.
8 augustus 1900 was een belangrijke datum in het leven van de drie zusjes. Het
echtpaar Abendanon kwam in Japara op bezoek. Plannen werden gesmeed voor de
te volgen opleiding en Abendanon kon daar als directeur van Onderwijs, Eeredienst
en Nijverheid bij helpen. De eerste grote tegenslag kwam al een jaar later. Kardinah
werd uitgehuwelijkt. De zusjes moesten nota bene in de Regeerings-Almanak
opzoeken hoe de aanstaande echtgenoot heette. Kartini en Roekmini gingen echter
door. Opgeleid zouden ze worden. Baanbreeksters zouden zij zijn, een voorbeeld
voor hun volk. Zij wilden naar Holland. Begin 1903 bezocht Abendanon weer Japara.
De Hollandse plannen werden omgezet in plannen voor een opleiding in Batavia.
Kartini nam de beslissing. Ze zal daarbij misschien beïnvloed zijn door Abendanon,
maar ze had volgens mij te veel karakter om zich zomaar door een buitenstaander
(en dat was Abendanon toch ondanks alles) iets te laten voorschrijven. Hoogstens
zal zij zich hebben laten leiden door de wensen van haar familie en met name door
die van haar vader. De nekslag voor Kartini kwam op 7 juli 1903, toen de regent van
Rembang om haar hand vroeg. 8 november trouwde ze met hem. 13 september 1904
kreeg ze haar eerste kind en vier dagen later was ze overleden.
Tot zover in het kort de levensgeschiedenis van Kartini. Nu het boek van
Abendanon. Waarom dat succes zeven jaar na het overlijden van Kartini? Ik vermoed,
dat het boek in een gunstige tijd verscheen, de tijd van de zogenaamde ethische
richting. Er waren kringen in Nederland, waarin men zich realiseerde dat de Indone-
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siër recht had op opleiding, een opleiding natuurlijk naar westers model. En wat was
er nu mooier, wanneer de Indonesiër daar zelf om vroeg. Kartini was zich zeer goed
bewust van haar positie. ‘Denkt U’, schrijft ze in haar brief van 27 oktober 1902,
‘dat wij niet weten, waarom de Echo gaarne stukken van ons plaatst, al zijn ze nog
zoo onnoozel? 't Is een mooie reclame voor het blad. De Holl. Lelie stelde mij hare
kolommen ter beschikking, en verzocht de vorige redactrice keer op keer brieven
van me te mogen plaatsen, waarom? Voor de reclame! Brieven van eene echte dochter
van het Oosten, van een “heusch Javaansch meisje”, gedachten van zoo'n halfwilde
en dan door haarzelf in eene Europeesche taal geuit, o hoe “vreeselijk interessant”!’
Maar pragmatisch als ze was, wist ze dat ze ten behoeve van haar volk heel goed
gebruik kon maken van die reclame, getuige haar brief van 7 juni 1903: ‘Wij weten
drommels goed, dat wij menigeen tot reclame dienen! [...] Als de zaak of mijne
landgenooten er maar door gebaat worden, wat beteekenen persoonlijke
onaangenaamheden? Alles voor ons volk!’
Abendanon heeft naar mijn gevoel zeer goed en zeer integer Kartini's brieven
gepubliceerd. Maar Abendanon publiceerde niet alles. Uit een vergelijking tussen
de boeken van 1911 en 1987 blijkt dat Abendanon vooral de strikt
privé-aangelegenheden en de politiek gevoelige zaken buiten zijn boek gelaten heeft.
Zij dienden de zaak niet. Abendanon liet zichzelf trouwens ook geheel buiten
beschouwing. Uit de literatuur blijkt dat Abendanon de Indonesiërs als volstrekt
gelijkwaardig beschouwde aan de blanken. G.A.J. Hazeu wijst hierop in Abendanons
necrologie gepubliceerd in de Koloniale studiën van 1926. Maar er is meer, dat we
uit de Brieven aan mevrouw Abendanon te weten komen. Abendanon moet zeer
hoffelijk zijn geweest. In haar ‘sentimenteele herinneringen eener oude vrijster’
beschrijft Kartini de aankomst van het echtpaar Abendanon. Haar vader had de
Abendanons in een rijtuig afgehaald: ‘Daar op de achterbank, naast de dame zat
vader, mijn vader, de gastheer, de mindere van haar man, terwijl deze er tegenover
zat en achteruit reed. Ongekend schouwspel! Beminnelijke eenvoud! fijne tact!’ Deze
passage komt niet voor in het boek van Abendanon. Evenmin heeft Abendanon de
passage uit een brief van 14 januari 1903 gepubliceerd: ‘Nog even dit, [...] wij vinden
het zoo akelig, dat U “Raden Adjeng” zegt tegen ons. Wilt U ons een groot genoegen
doen? - noem ons dan eenvoudig bij onze namen en laat dat “U” ook maar weg.’
Behalve de heer Abendanon moet ook (en misschien vooral)
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mevrouw Abendanon grote invloed hebben gehad. Opvallend is de intieme toon
waarmee Kartini aan haar schrijft. Waarschijnlijk heeft de afkomst van mevrouw
Abendanon een rol gespeeld. Ze was Portoricaanse van geboorte. De stijve
Nederlandse ‘afspraakcultuur’ zal haar vreemd zijn geweest. Vermoedelijk zal zij
spontaan een arm om Kartini geslagen hebben ‘daaropeens voelde ik eene warmte
op mijne schouders’. Kartini heeft het dikwijls over de warme zachte handjes van
mevrouw Abendanon.
Als men de opzet heeft vooral een beeld te geven van het gedachtenleven van
iemand, dan blijven persoonlijke details vaak ongenoemd. Haast nergens publiceert
Abendanon de beginregels van Kartini's brieven, en ze zijn zo karakteristiek voor
haar persoonlijkheid. Dikwijls ontbreekt haar de tijd om snel te antwoorden. Ze geeft
zichzelf dan op haar kop zoals in haar brief van 31 januari 1901: ‘Allerliefst van me,
hè, om U zóólang zonder bericht te laten - ik haat er me zelf om - daar!’ Of op 20
november 1901, als ze niet in de stemming is geweest: ‘Loom, lusteloos, mat en
moe: Onzin! - hypochondrie - daar!’ Enkele jaren later op 8 juni 1904, als ze door
haar huwelijkse staat nog minder tijd heeft: ‘Als ieder gedachte aan U daad werd
wat zou U nu een berg brieven van me hebben.’
Ook slotzinnen ontbreken vaak in Abendanons boek en ook die zijn karakteristiek.
Kardinah beschrijft jaren later (in 1964) het intensieve leven, dat Kartini geleefd
heeft. Kartini had een eigen schrijftafeltje. Op de grond zittend schreef ze haar brieven.
Naast haar tafeltje lag een matje waarop ze even ging slapen als ze moe was, om een
kwartiertje later haar schrijfwerk weer op te vatten. Vele brieven van Kartini eindigen
met ‘Goede nacht’. En het is dan vaak ver na middernacht. Naast het brieven schrijven
had Kartini immers vele sociale verplichtingen als regentsdochter. En niet te vergeten,
hoe vaak zat ze niet nachten lang aan de zeer vele ziekbedden om te waken en
verplegen, als ze zelf tenminste niet ziek was.
Bij het lezen van de integrale brieven beseft men pas goed hoeveel Kartini heeft
geleden. Onwillekeurig komt de naam Multatuli bij je op. Ten onrechte. Kartini was
te weinig narcistisch om zich een dergelijk pseudoniem aan te meten. Intussen blijkt
wel, welk een fenomenaal taalvermogen Kartini bezat. Men denke zich eens in:
slechts lagere school, zo jong nog en dan schrijven in een taal die niet je moedertaal
is. Opmerkelijk ook is de diepgang van haar gedachten, haar sociale bewogenheid
en haar levensmoed.
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Laten we eens kijken hoe Kartini haar (niet geringe) problemen heeft verwerkt en
verwoord. Kardinah wordt uitgehuwelijkt met als gevolg een haast griezelige
zenuwinzinking van Kardinah. ‘Die is zóó ingelukkig, dat ze van puur geluk bijna
de eeuwigheid was ingegaan’, reageert Kartini ironisch in een brief van 8 maart 1901.
Vernielde idealen, maar de familie gaat voor. 4 september 1901 schrijft ze: ‘Door
lijden tot heerlijkheid! - hoe mooi gedacht, maar de practijk o is zóó moeilijk.’ En
in diezelfde brief: ‘Mijn God, wat is dan toch plicht? Zelfverloochening heet plicht
- zelfverwezenlijking heet plicht! hoe kunnen twee dingen, die lijnrecht tegenover
elkaar staan beiden plicht heeten en zijn?’ 29 november merkt Kartini in verband
met het huwelijk op: ‘Wij menschen weten allen, dat wij sterven moeten, dat al wat
leeft sterven zal, maar maakt dit weten den dood minder pijnlijk, minder droevig
voor wie achterblijven?’ Kartini's levensmoed laat haar echter niet in de steek. 5
december schrijft ze: ‘Wij hebben den pikdonkeren hemel flink aangekeken en toen
gezocht naar 't licht - licht moèt er zijn als er schaduw is.’ En toch, en toch. Ook
Kartini werd ernstig ziek. Ze beschrijft dat in haar brief van 21 december en
concludeert lakoniek: ‘Zoo gauw gaat men niet naar den hemel, dat moet verdiend
worden. En ik heb nog niets gedaan, dat mij den hemel verdienen doet.’ 24 januari
1902 trouwt Kardinah.
Kartini's gevoel voor humor en ironie laten haar echter niet in de steek. In een
brief van 8 april 1902 herinnert ze zich dat ze eens bijna het slachtoffer is geweest
van de cholera. ‘En bijna was ik ook 't kind van de rekening geweest. Mama heeft
mij toen weggemaakt met brandewijn, waarin kruiden waren getrokken. Nu kan men
ook zeggen, dat ik eens smoordronken ben geweest.’ In 1902 werd zij vegetariër. Ze
werd daarover aangevallen. Zelfs resident Sijthoff bemoeide zich ermee. Kartini gaf
hem lik op stuk. Zij vroeg zich slechts af, of ‘de kerkhoven vol waren met graven
van vegetariërs of enkel van hoogbejaarde vleescheters’.
Intussen ging de strijd voor de emancipatie van de vrouw door. Kartini liet de
Abendanons vragen wat de adviseur van Inlandsche Zaken C. Snouck Hurgronje
voor mening had over de positie van de Indonesische vrouw. Snouck liet weten dat
de moslimvrouw ‘het goed heeft’. Bitter is de reactie van Kartini. Haar brieven
hierover zijn door Abendanon gepubliceerd, maar de naam van Snouck heeft hij er
zorgvuldig buiten gelaten. En dat is wel begrijpelijk ook, want toen Door duisternis
tot licht verscheen, was Snouck hoogleraar in Leiden en daar studeerde Kartono, de
broer van Kartini..
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Ook Kartini's oom, regent van Demak, wordt buiten het boek van Abendanon gelaten
alweer om de zaak niet te schaden. Een vriendin van Kartini, mevrouw Ovink-Soer,
suggereert Kartini om hem, die immers als zeer vooruitstrevend bekend staat, voor
haar zaak te winnen. Kartini reageert op 15 juli 1902: ‘Oom's hart winnen? - eerder
bereikten wij de zon - dan zijn hart... Waarom - omdat wij naar 't Licht streven!’ In
haar brief van 14 december 1902 komt ze nog eens op haar oom terug: ‘Zoo ziet men
alweer, dat men in zijne geschriften aanbiddelijk kan zijn en in werkelijkheid dat
alles behalve is.’ En even verder: ‘Oom zou gezegd hebben, dat hij zijne dochters
niet verder wenschte te ontwikkelen, omdat hij er niet aan dacht een resident of ass.
res. tot schoonzoon te nemen! - Ah zoo! - dus wij die naar kennis en ontwikkeling
dorsten hebben een resident of ass. res. op het oog? 't Wordt werkelijk vermakelijk!
Misschien hengelen wij wel naar mijnheer Sijthoff!!!’
1903 is een belangrijk jaar voor Kartini. Abendanon komt. De Hollandse plannen
worden omgezet in Bataviase. 25 januari kan ze een rekest indienen. Vanwege ziekte
gebeurt dit pas op 19 april. 14 mei schrijft ze: ‘Hervorming is de vrucht van tijden
niet de wil van enkele personen brengt haar voort.’ Hoe pijnlijk waar blijken deze
woorden voor Kartini uit te pakken. Ze wacht op een antwoord op het rekest. Het
komt niet. 7 juli schrijft ze: ‘Naast Uw brief ligt een andere, als U dien leest, zal U
alles begrijpen.’ 9 juli schrijft ze: ‘Het zóólang met vurig, dikwijls smartelijk
verlangen verbeide bericht van onze “vrijheid” is gekomen! - Eén dag te laat! Gisteren
is de brief verzonden, vandaag ontving de geadresseerde hem, den brief, waarin aan
den Regent van Rembang mijne hand toegezegd werd.’ En 14 juli merkt ze op: ‘Nu
ben ik niets meer dan de rest, ben ik als duizenden anderen, die ik heb willen helpen,
maar wier aantal ik slechts kom vermeerderen.’
In die brief van de veertiende staat trouwens een merkwaardige passage: ‘Den
11de en Zondagmorgen kreeg ik een brief te lezen. O! God, wat een vrouw toch veel
verdragen moet! Het was een huwelijksaanzoek - welk eene taal, mijn God! - die
man beschouwde mij al half als zijn eigendom.’ En in haar brief van 24 juli schrijft
ze: ‘De Regent van Rembang kwam, het besluit en daarna dat andere aanzoek.’ En
even later: ‘Ik was eerst van plan, om met zijne twee meisjes [die van de regent van
Rembang] naar Batavia te gaan voor 1 jaar, toen is die ander er tusschen beide
gekomen.’ Zou er sprake zijn geweest van twee aanzoeken? Zou Kartini daarom
halsoverkop met de regent van Rembang zijn getrouwd? Tessel
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Pollmann, journaliste van Vrij Nederland, heeft het mij gesuggereerd.
Kartini voelt zich in deze omstandigheden allerellendigst. De regent van Rembang
viert feest. ‘Ik ben daarom zeker zóó gezond, omdat er zooveel op mijne gezondheid
gedronken wordt’, schrijft ze op 22 oktober aan mevrouw Abendanon. Opgeven doet
Kartini niet. Ze heeft haar eisen. ‘Ik kan geen bedillen uitstaan’, schrijft ze op 3
november, ‘een sul is mij een gruwel. Ik kan niet onder iemand staan en vind 't
misselijk als iemand tot mij opziet. Ik wil een gelijke, een vriend, een kameraad, en
dat zal hij zijn voor mij.’
Roekmini (van wie in deze bronnenpublikatie eveneens brieven zijn opgenomen)
beschrijft het huwelijk op 8 november. De ceremonie is zeer eenvoudig. ‘Bij de
ontmoeting, d.i. als de bruid en bruidegom tot elkander gebracht worden, bracht K.
haar man geen voetkus, o, wat lokte 't niet een heel gemompel uit onder de familie,
maar verder ging 't ook niet dan dat en K. had haar zin: zij had niet te buigen. 't Was
ook iets verrassends voor haar man, hij had 't niet verwacht, gewend zijnde aan 't
traditioneele van zoo'n huwelijk, maar zelf liberaal, vatte hij al gauw haar bedoeling
en daarmee instemmende, bood hij dadelijk haar zijn arm, waarna ze samen zoo als
twee kameraden naar hun plaats gingen.’
Kartini blijft als echtgenote van de regent van Rembang die ze was. Ze ontpopt
zich als een gelijkwaardig partner van haar man. Ze steunt hem in zijn werk en maakt
zich kwaad over misstanden (‘mijn vurig temperament speelt me parten’, wist ze in
1901 al). De opiumregie is een zaak waar ze zich over uitlaat. Haar man zou het
opiumschuiven best kunnen tegengaan, schrijft Kartini in haar brief van 10 augustus
1904. ‘En wat werd hem geantwoord door een Lid in den Raad van Indië? - “Regent,
U loopt te hard van stapel, vergeet niet, het Gouvernement zelf heeft het geld nog
zeer noodig!” Ziedaar’, vervolgt Kartini, ‘dus niet het Inl. volk, maar het
Gouvernement kan het opium niet missen. Bitter, maar waar, de vloek van den Javaan,
is het Gouvernement een levenskracht.’
In die zelfde brief heeft Kartini het nogmaals over haar man: ‘Hij wil niet onder
een Assistent-Resident dienen. Al die heeren moeten nog hooger op, en niet zelden
dienen de Inl. Hoofden hun tot ladder. Het kwaad, dat ze van die ambtenaren kunnen
aan 't licht brengen, doet goed aan hun naam. “Wat een flink, doortastend ambtenaar!”
heet het dan.’ Wie moet bij zo'n opmerking van Kartini niet denken aan de
assistent-resident van Lebak anno 1856?
Kartini's leven werd gekenmerkt door duisternis en licht, door
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lief en vooral door leed. Steeds is ze zich ervan bewust geweest, dat er geen vreugde
kon zijn zonder verdriet. Maar hoe beroerd de situatie ook was, steeds probeerde zij
er het beste van te maken: ‘Wij moeten alle lichtzijden opzoeken; als er geen is, dan
de donkere wat oppoetsen, dat is de kunst om blijmoedig te leven, is het niet?’ Steeds
is ze zich ook bewust geweest van de betrekkelijkheid van de dingen en van de
houding van de ‘groote hoop’. ‘Als wij nu bij U kwamen op Batavia’, schrijft ze op
27 oktober 1902 aan mevrouw Abendanon, ‘en “men” ontving ons allerliefst, denkt
u, dat wij niet zouden weten wie die liefheid eigenlijk gold? Voor een of twee personen
slechts, zouden wij misschien onszelven zijn, voor de groote hoop zouden wij zijn,
de protégées van den Directeur van O.E. en N. en Mevr. Abendanon. U maakt men
het hof, en men haalt Uwe liefhebberijen aan.’
Haar realisme ging gepaard met een diepgaande religiositeit. Men leze er haar
brief van 12 oktober 1902 maar op na: ‘Er is geen God dan God. Wij zeggen, dat wij
op God vertrouwen en blijven daarbij. God willen wij dienen en niet menschen.
Luisteren wij naar de menschen, dan aanbidden wij menschen en niet God.’ In die
mensenwereld streed zij haar strijd ten behoeve van de rechten van de vrouw, of
liever de rechten van de mens onder het motto (zie haar brief van 15 juli 1902):
‘Mijne persoonlijke gevoelens cijfer ik geheel weg, slechts op de zaak, uitsluitend
op de zaak, houd ik het oog gericht.’
In 1964 werd Kartini uitgeroepen tot nationale heldin. Ik voel me altijd wat
ongemakkelijk worden, wanneer er termen vallen als nationaal en heldin. Maar zijn
er betere? Laten we Kartini zelf maar het antwoord geven: ‘Welke is toch de taal, al
is men het ook zoo machtig, waarin men goed de emoties van de ziel uit kan drukken?
Deze bestaat niet...’
Frits Jaquet (1937) is hoofd van de afdeling Documentatie Geschiedenis Indonesië
van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.

Eindnoten:
* Tekst van een praatje gehouden bij de presentatie van het boek Brieven aan mevrouw R.M.
Abendanon-Mandri en haar echtgenoot. Met andere documenten. Bezorgd door F.G.P. Jaquet.
Dordrecht, Foris Publications, 1987. Uitgave van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde.
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Aandacht voor een archipel:
Du Perron op de Kangean-eilanden
Kees Snoek
De formatieve jaren van Du Perrons schrijverschap liggen in Indië, vóór zijn vertrek
naar Europa. Zijn anonieme ‘debuut’ was een vertaling van de tamelijk onbekende
roman Gabriel Lambert van Alexandre Dumas, als feuilleton verschenen in de
Preanger Bode van 26 augustus tot en met 5 november 1918. Blijkens een annotatie
in het met wit doorschoten ‘Greshoff’-exemplaar van Het land van herkomst voelde
Du Perron zich door deze roman aangesproken om zekere beschrijving van een duel.1
De arbeid aan de vertaling heeft hem zeker geholpen zijn stijl te oefenen, ook al was
het resultaat verre van perfect; Veenstra kwalificeert Du Perrons prestatie als een
‘houterige en soms zelfs kreupele vertaling’.2
Een volgende leerschool was het dagblad Het nieuws van den dag voor
Nederlandsch-Indië waar hij door bemiddeling van zijn oom Van Lennep (oom van
Kuyck in Het land van herkomst) een betrekking kreeg als jongste redacteur. Lang
heeft hij het er niet uitgehouden onder het gezag van de hoofdredacteur, de beruchte
‘K.W.’ (Karel Wybrands) die zijn blad als een nukkige potentaat bestierde.3 ‘K.W.’
zag wel wat in Du Perron, maar zijn zo nu en dan geuite lof nam niet weg, dat deze
zich voornamelijk gekleineerd voelde op kantoor. Daarbij moest hij nog een
teleurstellende liefdesaffaire verwerken. Op abrupte wijze nam hij afscheid van Het
nieuws, nadat zijn reislust was gewekt door de lectuur van een van zijn favoriete
auteurs, Jeffery Farnol, van wie de volgende passage in Het land van herkomst wordt
geciteerd als de prikkel om uit de verstikkende atmosfeer van het dagblad te breken:
‘Now, as I looked out upon this fair evening, I became, of a sudden, possessed of an
overmastering desire, a great longing for field and meadow and hedgerow, for wood
and copice and shady stream, for wide, wind-swept heaths, and ever the broad highway
in front...’4 Du Perrons vertrek uit Wybrands redactie-
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burelen moet hebben plaatsgevonden omstreeks het najaar van 1919. Uit die tijd
dateert ook zijn debuut met een oorspronkelijk artikel, over ‘Indische letterkunde’,
dat op 11 oktober verscheen in het tijdschrift Het Indische leven, waarvan op 23
augustus 1919 het eerste nummer was uitgekomen.5 Dit weekblad had als
hoofdredacteur Diederik Baltzerdt (Wybrands' artistieke pseudoniem) en werd
uitgegeven voor persbureau Aneta van D.W. Berretty. De uitgave werd aangekondigd
als een tegenhanger van het in Soerabaja verschijnende Weekblad voor Indië: ‘Er
werd de behoefte gevoeld aan een goed geïllustreerd weekblad in West Java.’ In zijn
stuk liet Du Perron zich voor het eerst van een kritische kant zien, bij voorbeeld waar
hij de teloorgang van de specifiek-Indische samenleving betreurde, ‘steeds meer
verdrongen door die andere welke ontstaan is uit de wrijving met ècht-hollandsche
arrogantie, bekrompenheid, broodnijd’.6
Du Perrons volgende artikel - tot dusver onbekend gebleven - is te vinden in het
zojuist genoemde Oostjavaanse Weekblad voor Indië. Rob Nieuwenhuys heeft om
de bijzondere kwaliteit van dit tijdschrift er een aparte beschouwing aan gewijd in
zijn Oost-Indische Spiegel.7 Hij noemt het een ‘compromisblad’: niet alleen kunst
en letteren kwamen er aan bod, maar ook politiek, staatkunde, onlusten, roofovervallen
en moorden. Er lag een sterke nadruk op Indische aangelegenheden, Indische
toestanden, Indische bellettrie en Indisch toneel. Zo werden er bij voorbeeld veel
‘beschouwingen gewijd aan de kansen voor een Indische letterkunde’: Du Perron
had met zijn bijdrage aan Het Indische leven dus aangesloten bij een voor die tijd
typerende discussie. Zijn artikel in het Weekblad voor Indië was niet literair van aard,
maar had wèl met Indië te maken: hij vroeg de aandacht van de lezer voor een tamelijk
onbekende archipel, de Kangean-eilandengroep.8
Dit stuk, in juli 1920 verschenen, kwam voort uit een verblijf op de
Kangean-eilanden na een tocht over Java en Madoera. Tijdens zijn reis schreef Du
Perron ook het verhaal ‘Don Quichotte te Soerabaja’ dat in dezelfde maand dat zijn
Kangean-stuk verscheen, werd opgenomen in het Bataviaasch Handelsblad9 onder
het pseudoniem Joseph Joséphin. De meest intense relatie zou Du Perron echter
ontwikkelen met De Revue. Algemeen geïllustreerd weekblad onder redactie van
G.M. Hekkelman. Dit tijdschrift had zich op 18 december 1920 aangediend als
opvolger van het Weekblad voor Indië dat sinds enige tijd niet meer was verschenen.
Het is in De Revue, dat Du Perron zich tussen januari en september 1921
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bevestigde als schrijver van korte verhalen (‘Het spook van den Arabier’ en ‘Een
sparring-partner’), als Frans georiënteerd essayist (‘over den hoofdpersoon van “De
drie musketiers”’) en niet in de laatste plaats als geschiedschrijver van de Indische
bellettrie met zijn reeks van vijf artikelen over ‘Nederlandsch-Oost-Indische letteren’,
nog gevolgd door een uiteenzetting over ‘Het Bataviaasch tooneel in de 18e eeuw’.10
Daarna vertrok hij naar Europa, waar zijn in Indië gevormde schrijverschap tot volle
bloei zou komen.

Du Perron en Beynon
Du Perrons stuk over de Kangean-eilanden was een vervolg op drie eerder verschenen
artikelen, waarvan de eerste twee geschreven waren door P.A. Beynon, controleur
van de archipel in 1919-1920 en vriend van Du Perron uit zijn tijd in Tjitjalengka.11
Paul Beynon was een telg uit een wijdvertakte Indische familie van onder andere
bestuursambtenaren, officieren en schilders.12 Hij beoefende voor zijn plezier de
archeologie, waarvoor ook Du Perrons belangstelling was gewekt door de bij zijn
oom Van Lennep inwonende excentriek Knebel (alias Ströbl in Het land van
herkomst). Door zijn gesprekken met Beynon tijdens zijn verblijf op Kangean werd
Du Perrons interesse voor Javaanse oudheden aangewakkerd en op zijn terugreis
bestudeerde hij dagenlang de Boroboedoer. Bij terugkeer in Batavia was hij zo
gelukkig een baantje te krijgen als secretaris van het Bataviaasch Genootschap voor
kunsten en wetenschappen, zodat hij elke dag de Hindu-Javaanse oudheden in het
museum kon bewonderen.
IJverig controleur die hij was, had Beynon getracht zijn archipel grotere bekendheid
te geven door publikatie van twee artikelen in het Weekblad voor Indië.13 Met het
eerste wilde hij de belangstelling wekken van toeristen, met het tweede van mogelijke
investeerders. Ene Heer S. - aangeduid als ‘een inlandsche medewerker’ - had in een
daarop volgend artikel ongewild afbreuk gedaan aan die bedoeling van Beynon door
uitgebreid in te gaan op de in de archipel heersende ziekte framboesia tropica en hoe
daartegen werd opgetreden.14 Beynon had daar wijselijk over gezwegen om geen
domper te plaatsen op de geschetste aantrekkelijkheid van de archipel voor toeristische
en economische exploitatie. Mogelijk heeft hij Du Perron tijdens diens bezoek
gevraagd om ook zijn steentje bij te dragen in de vorm van een artikel. Du Perron
heeft zijn vriend graag deze dienst bewezen.
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Aandacht voor de archipel in het Weekblad voor Indië
Beynons eilandengroep is ook achtenzestig jaar later nog even onbekend en niet in
reisgidsen te vinden. Zij bestaat uit het eiland Kangean, vier kleinere eilanden en
ongeveer vijfentwintig piepkleine eilanden. Grappig is de naamgeving van het eiland
‘Urk’ (ook genoemd: Pulau Kemirian) op de kaart die Beynon bij zijn eerste stuk
publiceerde. De archipel is ten oosten van Madoera gelegen. In 1919 ging er vier
maal per maand een boot van Madoera naar Kangean die twaalf tot veertien uur over
de reis deed. Beynon verstrekt met het oog op het ‘touristen verkeer’ een aantal
bijzonderheden. Zo beschrijft hij met veel gevoel voor kleurnuances enkele
druipsteengrotten. Verscheidene malen wijst hij op het bijgeloof van de Kangeanners:
Hollanders moeten wel afstammen van een bepaalde grot, ‘want iedere Hollander
gaat, bij een bezoek aan Kangean, steeds naar zijn afstammingsplaats ter bedevaart’.
In een andere grot wordt wierook gebrand om de grotgeesten gunstig te stemmen,
en wie de twee heel grote slangen die deze grot bewonen op zijn pad vindt, zal veel
geluk en voorspoed te beurt vallen. Beynon beschrijft een tocht door het dichte
oerwoud van Kangean die hij speciaal aanbeveelt en wijst op twee merkwaardigheden
uit de Kangeanse fauna: ‘de statige Boschhanen, de Bagisars, een zeer fraaie haansoort
gekweekt uit de paring van een boschhaan met een gewone kip, en het loophen,
manoek kossong, een megapodiussoort, die een egaalrose ei legt, zoo groot als het
beest zelf is’.
Aan het eind van zijn eerste artikel noemt Beynon het heel kleine, bijna
overbevolkte eilandje Sapeken, waarvan hij de bevolking veel hoger aanslaat dan
het Kangeanner volk, want in tegenstelling daarmee zijn de Sapekeners ‘een
buitengewoon flink, krachtig en energiek volk’. In zijn tweede artikel wordt de
loftrompet over de Sapekeners (beter bekend als Kambangers) gestoken: dit ijverige
volk heeft zijn welvaart aan de visserij te danken. De Sapekeners maken hun eigen
prauwen (behalve de allergrootste modellen; die kopen zij van Makassaren) en zijn
zeer bedreven in het conserveren van vis. ‘De Sapekener is - hetgeen uit bovenstaande
cijfers duidelijk genoeg blijkt - door de visscherij een onafhankelijk welgesteld burger
geworden; vrij in zijn spreken, toch ietwat achterdochtig, maar uiterst slim.’ Op het
kleine eiland Sapeken is goud in overvloed aanwezig. Beynon roept met verwondering
uit: ‘kinderen van 5 tot 8 jaar krijgen veelal geen jakje aan: dat wordt
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zoo gauw vuil en slijt zoo erg! Het liefst loopen ze rond slechts getooid met een
gouden halssnoer, waaraan dan nog een tiental gouden munten worden gehangen.
Toch noemen ze zich arm! Het is met hen als met dien Amerikaansche studievriend
van me, die te Little Bock (New Orleans) eigenaar van een Cotton-estate was, en die
na terugkomst in Nederland beweerde, dat hij in het geheel niets bezat, hoewel hij
een millioen dollar op de Cincinnati Trust Bank had staan!...’
Beynons betoog doet hier en daar wat naïef en stuntelig aan, maar zijn bedoeling
is onverdacht: de hele archipel verdient het opengelegd te worden voor exploitatie.
Onder de optimistische titel ‘Kangean in nieuwe banen geleid’ geeft hij een overzicht
van de natuurlijke rijkdommen. Hij wijst op de voordelen van klappercultuur,
rijstbouw en visserij en voorziet veel profijt van de aangekondigde maatregel de
Kangean-archipel open te stellen voor het particulier initiatief: ‘Hoevele duizenden
bouws grond zullen dan worden uitgegeven in erfpacht!’ Een belangrijke mededeling
voor wie de hiërarchie onder ambtenaren kent, is dat het Gewestelijke Bestuurshoofd,
mr. S. Cohen, Beynons ontwikkelingsplannen ten volle steunt. Aan het slot van zijn
tweede stuk betreurt Beynon het, dat de Kangean-archipel tot dusverre bewust buiten
de bekendheid is gehouden, en geeft snel aan, wat er nog meer aan belangwekkends
in de archipel te vinden is, met name de alleen uit overlevering bekende geschiedenis,
die echter ‘gestaafd wordt door bewijsstukken in den vorm van graven, welke voorzien
zijn van grafschriften, door mij in een der desa's in West-Kangean door een toeval
gevonden’.
De domper op al dit jubelend voorspiegelde kwam toch: in zijn artikel ‘Bârâs
Kangean (Nog eens: Kangean in nieuwe banen geleid)’ geeft ‘S.’ een eerlijk beeld
van de volksziekte die een sta-in-de-weg vormt voor Kangeans ontwikkeling. S.
begint zijn artikel als volgt: ‘Voorwaar: Kangean in nieuwe banen geleid om te
komen tot een economische vervolmaking, uitgaande van het standpunt, dat deze
eerst mogelijk is, als het volk gezond is.’ Zoals Beynon zijn superieur Cohen had
geprezen om diens welwillende belangstelling, looft S. de jonge controleur om de
wijze waarop hij zich sinds zijn aanstelling van zijn bestuurstaak heeft gekweten.
Uit een rapport van 1897 blijkt dat toen al de framboesia tropica onder de bevolking
woedde. Toen was er geen kruid tegen gewassen, maar sinds kort is er een probaat
middel op de markt, neo-salvarsan, welks wondere werking S. met vele voorbeelden
illustreert. Het
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enige nadeel is de hoge kostprijs van dit middel. Het slinken van de voorraad buisjes,
die de Burgerlijke Geneeskundige Dienst tegen betaling ter beschikking had gesteld,
heeft echter aanleiding gegeven tot de oprichting van de vereniging ‘Bârâs Kangean’
ofwel ‘Gezond Kangean’, die in enkele uren vijfhonderd gulden bijeenbracht voor
de aankoop van nieuwe buisjes. In de bevoogdende stijl van de tijd had de Burgerlijke
Geneeskundige Dienst zich op het standpunt gesteld dat de bevolking de
noodzakelijkheid moest ‘gaan beseffen voor eigen en algemeen welzijn offers te
brengen; gratis verstrekking van het middel zal daarom groote uitzondering moeten
blijven’. Die offers werden inderdaad gebracht: vijfhonderd gulden was geen
kleinigheid in 1920, vooral komend uit inlandse beurzen. S. stelt het duidelijk: de
volksgezondheid zal het uitgangspunt moeten zijn van een economische opheffing.
In Het land van herkomst wordt ook even ingegaan op de strijd die Beynon en dr.
Fanggidaej hadden aangebonden tegen de framboesia: ‘Ik sloot er vriendschap15 met
de controleur en de inlandse arts, die een kleinzoon was van de laatste vorst van Roti;
zij bestreden met inspuitingen van neosalvarsan de daar heersende ziekte, de
framboesia tropica waardoor 95% van de bevolking was aangetast. De inlanders die
anders liever sterven dan naar een dokter gaan, die zij toekang potong (zoiets als
snijspecialist) noemen, zagen hier na enkele inspuitingen hun afschuwelijke zweren
dichttrekken en kwamen in troepen terug; men moest telkens bij gebrek aan
geneesmiddelen een groot aantal ongeholpen weer terugsturen.’16 Verder staat er: ‘Ik
zag Java als het land van corrupte beschaving en bleef drie volle weken in dit
afgelegen oord.’ Wat Du Perron getroffen heeft in de archipel, moge blijken uit zijn
artikel dat hier volledig wordt geciteerd.
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Nóg iets over de Kangean-eilanden.
Meer en meer trekken zij de aandacht. Zij verdienen het. De artikelen van controleur
Peynon, welke Mei en Juni 1919 in het Weekblad voor Indië werden gepubliceerd,
hebben het hunne er toe bijgedragen, om Kangean meer bekend te maken. Van
grooter-wordende belangstelling voor den kleinen archipel getuigt ook het
wetenschappelijk artikel van S. over de bestrijding der sloopende ziekte op deze
eilanden, - een zéér lezenswaard artikel over een grootsch-opgevatte taak.*)
En tòch....
‘De Kangean-eilanden zegt u?’
‘Ja zeker... de Kangean eilanden.’
‘Neem me niet kwalijk,’ - hier hoort een verlegen glimlachje bij, - ‘maar waar
liggen die eigenlijk?’
.... Toch is dàt zoo-ongeveer-altijd het gesprek, wanneer men het met een
burger-van-Java over den Kangean-archipel heeft. Terwijl deze eilanden, tot de
residentie Madoera behoorende en getrouw op de kaart weergegeven, ongetwijfeld
enkele der schoonste steenen zijn uit onzen vaak geciteerden ‘gordel van smaragd’.
Enkele der schoonste, - voor wie ze kent!
Stadsmenschen, menschen uit den handel, - pardon, het ware juister te zeggen:
menschen in den handel, - menschen uit de Soerabaiasche en andere handels-centra,
menschen, die zich wellicht jaren-aan-één-stuk het centrum van zulk een centrum
gevonden hebben, wil ik Kangean als vacantie-oord met graagte aanbevelen. Uit
Soerabaja vooral is het gemakkelijk te bereiken. Men kan de K.P.M.-boot nemen,
die rechtstreeks naar Kalianget stevent, òf men kan, het gevaar trotseerend van een
weinig geradbraakt te worden, in de Madoera Stoomtram stappen en ook dàt eiland
bezien. West-Madoera vooral loont de moeite, en zoowel Pamekasan als Marengan
- de ‘faubourg’ van Soemenep - heeft een Europeesch hotel. Mèt een badkamer.
Te Marengan kan men een goed bed krijgen, zeer goede koffie en thee, groenten
zonder zout, op z'n Engelsch en misschien hierom alleen reeds voor velen een attractie;
en men kan er onderwijzers vinden en (zooals bijv. met mij het geval was) het een
en ander opsteken uit een taalkundige discussie aan uw deur. Nuttig is reizen altijd!
De afstand Marengen - Kalianget rijdt ge, met een karretje, in twintig minuten.
Te Kalianget vindt de reiziger naar Kangean viermaal in de maand een boot, de
Loewoek van het Marine-Etablissement te Soerabaja als gewestelijk vaartuig aan
Kangean afgestaan. Hij slaat te Kalianget eenigen onontbeerlijken mondvoorraad in,
- want op de Loewoek wordt géén eten verstrekt, - begeeft zich aan boord en - ziet,
na een reis van twaalf tot

*) Weekblad voor Indië van 24 Maart 1920.
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uit: Atlas der Nederlandsche Bezittingen in Oost-Indië van Stemfoort en ten Siethoff, 's-Gravenhage
1883-1885
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veertien uur, na het eiland Sapoedi even te hebben aangedaan en na Raäs gepasseerd
te zijn, Kangean vóór zich liggen, aanvankelijk als een echte streep.
Maar het gezicht verandert. Vóór ge het goed weet, terwijl ge nog ingespannen
tuurt naar het witte strand, dat ge links vóór u ziet, hebt ge rechts náást u reeds een
arm, die in een bocht het water, waarin de Loewoek vaart, omvat. Een oogenblik later
is de boot ook aan de linkerzijde geflankeerd, en wel door het eilandje Memboerit,
bekend om zijn prachtige zeetuinen. Gij zijt reeds in de haven van Kalisangka.
De zee hier is zeer ondiep; overal is door bakens het vaarwater aangegeven. In
tegenstelling met Kalianget, waar de Loewoek op enkele honderden meters van wal
kan ankeren, stopt de boot op aanzienlijken afstand van de pier. Want Kangean heeft
een pier, en een pier met een geschiedenis. De volgende:
De motorboot, die u komt halen, was reeds in 1915 te Kalisangka, maar wanneer
ge het ongeluk hadt gehad van tòen deze kanten uit te komen, zoudt ge viermaal de
kans hebben geloopen om een zeebad te krijgen. Ge zoudt u gevoeld hebben als
iemand die, van steen op steen springende, een rivier over moet; ge zoudt een zuiver
denkbeeld hebben gekregen van Eliza's vlucht over de Ohio. Want: uit de boot zoudt
ge in de barkas, uit de barkas in een tambangan en uit de tambangan in een speciaal
modderbootje hebben moeten overstappen. Ieder vaartuig op zichzelf stopt, zoodra
het water te ondiep ervoor wordt. De laatste vijftig meter is geen water, maar modder.
En over die modder werd men, met wat ik ‘een speciaal modderbootje’ noemde,
voortgeschoven.
Thans wordt u deze verschrikking bespaard. De tegenwoordige controleur van
Kangean, de heer P.A. Beynon, is een jong man en bezit de jeugdige energie, noodig
om verandering te brengen in een ouden wantoestand, - dit zij even aangestipt met
alle respect voor de bejaarde practici. De heer Beynon was jong genoeg om zich
geprikkeld te gevoelen, door de bestaande, de traditioneele, moeilijkheden. Wat miste
men? Een pier. Hij heeft een pier gemaakt.
En zoo vaart de tegenwoordige bezoeker met de motorboot rechtstreeks naar een
stellage, die zich 438 M. in zee uitstrekt en die nog wat langer zal worden.
Ik vernam, hoe een impressionist, bij het naderen van Kalisangka's strand, de
volgende dichtregelen aan zich voelde ontstijgen:
Een dichte rij van klapperboomen.
Dáárvoor een pier....
We zijn te Kangean aangekomen:
‘Kalisangka hier.’

Maar ik verlaat alle ‘poëzie,’ en op het natuurschoon zal ik later terugkomen. Eerst
moet ik u wat handel geven, handelsmenschen van
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Soerabaja en elders, aan wie ik den welgemeenden raad gaf eens, met vacantie naar
Kangean te gaan. Want, zoo héélemaal zonder cijfers, zoudt ge u wat erg onwennig
kunnen gevoelen en zoudt ge de vacantiereis wat te onnuttig kunnen vinden....
Dus: opgelet!
De pier van Kalisangka is niet alleen met een gewoon-practisch, maar ook niet
een commerciëel doel opgericht. Kangean voert namelijk per jaar uit: - d.w.z. sinds
1918! - 40.000.000 klappers en 6 tot 10.000 picols kesambi-pit, 3 tot 4.000 kubieke
Meter djattihout en eenige duizenden stapelmeters brandhout, want Kangean's
djatti-rijkdom is groot. In 1918 lagen de kapok-pitten als niets-waard-zijnde over
den grond verspreid; thans zamelt men ze in en ontvangt de Kangeanner van f 6 tot
f 7 per picol. Kapok werd in 1918 evenmin ingezameld, thans voert het eiland 2.000
picols 's jaars uit. Djarak werd in 1918 als waardeloos beschouwd; men kwam er
niet aan uit vrees voor rupsen; thans bedraagt de jaarlijksche uitvoer omstreeks 600
picol, met een prijs van 4 à 5 cents per batok.
Nog daargelaten de visscherij van het eilandje Sapèkèn, bevolkt door zeevaarders
bij uitnemendheid, waarover ik misschien later meer zal zeggen.
Daar is wat handel, nietwaar, al is de handels-stijl er wellicht wat naast.
Kangean is het voornaamste en grootste eiland van de groep, die ge op de kaart moet
opzoeken, indien ge het althans niet reeds lang hebt gedaan, de hoofdplaats is Ardjasa,
2¾ paal van Kalisangka gelegen. De rit van de haven naar Ardjasa is voldoende om
den reiziger een denkbeeld te geven van Kangean's klapperrijkdom. Met een karretje
langs den landweg rijdend, tusschen desa's en kampongs door, ziet men aan
weerszijden veel tropisch groen, maar het is voornamelijk groen van klapperboomen.
Als men eindelijk aan een aloon-aloon komt, met een pracht van een waringin, is
men te Ardjasa.
De passanggrahan, een goed bewoonbaar huis, staat aan den eenen kant van het
plein, daarnaast het passer-terrein, daar weer naast de woning van den wedono; aan
de overzijde van de aloon-aloon het controleurshuis en de eerste
Gouvernements-school, welke Kangean gekregen heeft, en welke 1 November 1919
geopend werd. Ook deze inrichting van onderwijs heeft de Kangeansche bevolking
aan haar controleur te danken.
In het geheel heeft de eilandengroep vijf scholen, waarvan drie op het hoofdeiland;
t.w. behalve de Gvts. school tweede klasse te Ardjasa, nog twee desascholen. Alle
zijn overvol, - met uitzondering van die op Sapèkèn, waar de jeugd meer voor zeevaart
voelt dan voor geleerdheid. Reeds heeft de heer Beynon voorgesteld nog acht
desa-scholen op te richten; terwijl het eiland Sapoedi nog dit jaar een Gvts. school
krijgt. Voor de geestelijke ontwikkeling der jeugdige eilanders wordt dus zorg
gedragen.
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Maar is er meer, en ernstiger. Nagenoeg de geheele bevolking van Kangean is ziek,
verkeert, met een door framboesia tropica ondermijnd, neen, l a n g z a a m
w e g r o t t e n d lichaam, in een staat, onmachtig tot het verrichten van degelijken
arbeid. Ik verwijs slechts naar het artikel van S. dat nog te kort geleden in het
Weekblad voor Indië heeft gestaan, om nu reeds vergeten te zijn. Men heeft daarin
kunnen lezen, op welke wijze de vereeniging ‘Bäräs Kangean,’ - Kangean Gezond!
- en in de eerste plaats de bekwame arts, de heer O.L. Fanggidaej,*) zich geeft aan de
taak deze ziekte met kracht te bestrijden. Dokter Fanggidaej is, nù reeds, tot zéér
bevredigende resultaten gekomen, en hij zal, zonder twijfel, meer bereiken.
Hij heeft het wat eenzaam, deze jonge man. Maar hij heeft iets vóór zich, dat hem
belet zich te vervelen!....
Kangean was eertijds een strafoord; het was dus niet het beste deel van Insulinde's
bevolking, dat daar bijeengebracht werd en waarvan de tegenwoordige Kangeanners
afstammen. Brachten die eerste ballingen en uitgeworpenen de kwalen mede, die
thans nog het eiland teisteren? Ontstonden zij eerst later? Dit blijft een vraagpunt.
Zeker is, dat sinds 1890 door de Indische artsen herhaaldelijk werd gewezen op het
bestaan van meer-dan fnuikende ziekten onder de bevolking. Wat heeft men hiervoor
gedaan? Tot het jaar 1919 zoo goed als niets!
Als eenig asyl van ernstige patiënten, tevens polykliniek van den Kangeanschen
arts, deed aanvankelijk dienst een soort bordpapieren huisje: een optrek met wanden
van pakpapier voor zoutbriketten. De geringste storm sloeg gaten in dezen ‘wand’,
die bij zonneschijn weder werd opgelapt. Eindelijk werd dit sprookjeshuis vervangen
door een ietwat solider, dat intusschen geenszins voldeed. Soms was de geneesheer
verplicht zwaar-zieken uit de ligplaats naar huis te zenden, omdat, waar twaalf
menschen opeengepakt lagen in een ruimte voor vier onmogelijk genezing te
verwachten was.
Hoe thans, door de uiterst goede samenwerking tusschen controleur en plaatselijken
arts aanmerkelijke verbetering is gekomen in dien toestand, heeft men in het
meergenoemde artikel van S. kunnen lezen. Tijdens mijn verblijf te Ardjasa was men
druk bezig met den bouw van een nieuw ziekenhuis, ditmaal geheel uit djatti-hout
opgetrokken en grenzende aan de oude ‘polykliniek’, welke in lighuis zal worden
getransformeerd.
Voor den tourist zal evenwel in de eerste plaats het natuurschoon van belang zijn.
Alweer, om herhalingen te voorkomen, zal ik de beide grotten in de omstreken van
Ardjasa slechts even noemen. De heer Beynon heeft zoowel de Gowa Koening als
de Gowa Peteng uitgebreid in het Weekblad behandeld.

*) Aldus - en niet: Fanggideaj - schrijft men den naam van den dokter.
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Ook de tocht - te paard - naar Tambajangan, waar men den nacht kan overblijven in
de kleine, nette passanggrahan van het Boschwezen, heeft zijn bekoring voor wie
van natuurschoon willen genieten. Het uitzicht vanuit Siampé, een klein plaatsje, dat
men in het voorbijgaan aandoet, is inderdaad grootsch, terwijl men te
Tambajagan-zelf, geriefelijk neergezakt in een wipstoel, zonder een vin te verroeren
en alleen door over de balustrade te kijken, zich moe kan staren op een tafereel, dat
- hoewel minder overweldigend dan dat van Siampé - toch indrukwekkend genoeg
is om nooit te vergeten.
De helft van Kangean's breedte strekt zich daar uit, in nuancen van groen, doorplekt
met rood van pannen daken en met lange grijze strepen er doorheen van de dichte
rijen djattistammen. En daarachter de zee met de kleinere eilandjes in het Zuiden:
het kleine, bijna geheel ronde Kèrinting, waar gedurende het vorstenbestuur een
Radhen Toemenggoeng, vertegenwoordiger van den Panembahan van Soemenep,
door de destijds Boegineesche bevolking werd vermoord; en Saoebi en Sepapan,
Saboenten en Palliat, plus nog verscheiden kleinere eilanden.
En achter het ‘hotel’ de kalkrotsen van den bergrug Batoepoetih, waarvan één top,
de Goenoeg Montjong - puntige berg - zich recht achter de passanggrahan, en een
andere top, de Goenoeng Ettèng - trappenberg - zich wat meer schuin dito verheft.
De laatste is, zooals de naam reeds aanduidt, te beklimmen: eerst langs een houten
ladder, daarna langs in den wand uitgehouwen trappen, met hier en daar een lange
bamboe, bijwijze van leuning. Lijders aan ruimtevrees kan men den tocht echter niet
aanbevelen.
Het vèrgezicht, dat men van boven heeft, is - meerdere uitgestrektheid uitgezonderd
- vrijwel gelijk aan dat van Tambajangan. Maar het oerwoud, waardoor men loopt,
en dat zóó dichtbegroeid is en woest als men, bijv. in den Preanger, alleen nog maar
aan de grens van enkele ondernemingen aantreft, loont de moeite van het klimmen
ruimschoots. Het is machtiger nog dan het uitgestrekte bosch, dat men doorrijdt vóór
men te Tambajangan komt, en waarin de paarden soms zoodanig in de modder
wegzakken, dat men zich afvraagt, of men langs een weg of door een moeras trekt,
- wat onaangenaam is, ja, maar toch altijd verkieslijker dan de modder van sommige
hoofdplaatsen.
Onbetwistbaar: Kangean is mooi! Maar vóór alles is het rijk, en ik wil de aandacht
vestigen op de hint in het tweede artikel van den heer Beynon: Welk een prachtterrein
deze eilanden zijn voor het particulier initiatief, wanneer duizenden bouw gronds
zullen zijn uitgegeven in erfpacht.
En wanneer een nieuwe generatie van Kangeanners - als resultaat van dokter
Fanggidaej's werk, - zal blijken te zijn: een generatie van a r b e i d e r s .
DuP.
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Du Perron als schrijver over Kangean
Du Perrons bijdrage is zeker soepeler geschreven dan die van zijn vriend Paul. De
latere Du Perron kondigt zich stilistisch aan in de opzet van een kort dialoogje17 met
iemand die nog nóóit gehoord heeft van de eilandengroep. Eveneens typerend is de
ironie die hij laat doorklinken in de manier waarop hij de handelsmensen uit Soerabaja
aanspreekt. Goedmoedig solt hij met hun grote ‘gewichtigheid’ waar hij ze noemt
‘menschen, die zich wellicht jaren-aan-één-stuk het centrum van zulk een centrum
gevonden hebben’. Ach, laat dat allemaal nu maar los en ga eens met vakantie! is de
teneur van zijn betoog. De ironie wordt hervat, als Du Perron na het citeren van
enkele ‘dichtregelen’ zich haast om zijn handelsmensen wat handel te geven: ‘Want,
zoo héélemaal zonder cijfers, zoudt ge u wat onwennig kunnen gevoelen, en zoudt
ge de vacantiereis wat te onnuttig kunnen vinden...’
Typerend voor Du Perron zijn ook zijn natuurbeschrijvingen, met een minimum
aan ‘sfeer’ en een maximum aan nauwkeurigheid. Alleen het slotwoord in
reclamefolderstijl klinkt niet erg Duperronnesk. Maar juist met die aanprijzing kwam
hij tegemoet aan de wens van Beynon wie trouwens lof wordt toegezwaaid voor zijn
initiatieven op allerlei gebied.
Dat laatste zinde een ‘oud-Kangeanner’ niet: in een ingezonden brief18 toont hij
zich verstoord dat alle lof naar Beynon toe gaat, terwijl verscheidene aan hem
toegeschreven verdiensten al door zijn voorgangers waren voorbereid. Hij trekt in
twijfel, dat de scholen zo overvol zijn als Du Perron had geschetst. Over de pier
merkt hij op (met ongelukkige weglating van een woord, mogelijk door een fout van
de zetter): ‘Zoo heeft hij niet, zooals de schrijver du Perron in zijn artikel, hetwelk
Juli 1920 in het Weekblad voor Indië werd gepubliceerd, een pier gemaakt, doch
slechts de bestaande pier verlengd.’ Aan het eind van zijn brief schampert hij, dat
‘de erfpachten concessiejagers’ die Beynon naar Kangean had gelokt ‘met spoed
weer van Kangean's bodem verdwenen zijn’, afgeschrikt door het arbeiders-, wateren communicatievraagstuk.
In een naschrift bij deze bitse reactie verklaart de hoofdredacteur J. Verboom,19
op formele en hoffelijke wijze, dat zijn weekblad open staat voor kritiek. Hij pleit
zichzelf vrij van verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde artikelen: ‘Wij missen
de kennis van locale toestanden, welke voor een dergelijke schatting onontbeerlijk
is.’ Maar hij wil wel kwijt, dat de vorm van de kritiek van de
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oud-Kangeanner ‘een zeer gelukkige noch een zeer nobele was; daarvoor verraden
zijn woorden teveel wrok, teveel... nijd zouden wij haast zeggen. Waarmee de zaak,
die Oud Kangeanner heet te dienen - die van recht en rechtvaardigheid nimmer gebaat
kan zijn.’ Verder veronderstelt Verboom, dat zijn medewerkers het antwoord op de
ingezonden brief niet schuldig zullen blijven.
Deze aansporing doet Du Perron naar de pen grijpen,20 zij het volgens eigen zeggen
niet van harte (‘half ongaarne’). Een Indische kiftpartij lokte hem kennelijk niet aan.
Zijn antwoord volgt ongeveer dezelfde ouderwetse beleefdheidscode als Verboom
had gebruikt. Hij merkt op, dat de briefschrijver goed ingelicht schijnt te zijn over
lokale aangelegenheden en betreurt het, dat oud-Kangeanner zelf niet eerder een
beschrijving van de archipel had geleverd: ‘mijn bijdrage had dan gevoeglijk
achterwege kunnen blijven’. Evenals Verboom vraagt Du Perron zich af, welk motief
ten grondslag ligt aan de al te scherpe reactie van de oud-Kangeanner: ‘D'où vient
cette colère?’ Du Perron verdedigt Beynons ijver, kunde en fatsoen, waarvoor hij
zich persoonlijk garant stelt. Hij ontkent, dat hij Beynon zou hebben voorgesteld als
de ‘ontdekker’ van Kangean.
Du Perron bestrijdt de opmerking over de pier niet met zakelijke argumenten,
maar gebruikt deze om de briefschrijver te bespotten met diens ongelukkig uitgevallen
grammatica: ‘Ontdaan van den tusschenzin staat daar eene aantijging, die lang niet
aardig is! De “schrijver” du Perron* heeft geen pier gemaakt, nòch in zijn artikel,
nòch ergens anders!’ Verder treitert hij hem een beetje met enkele fouten in zijn
taalgebruik (de oud-Kangeanner had geschreven ‘zich bogen’ en het woordje als
gebruikt, waar het dan moest zijn). Het zijn maar kleine, en niet zulke overtuigende,
aanzetten tot een ‘duel’ op papier. De bereidheid om de wapens op te nemen was in
elk geval aanwezig. Du Perron maakt doeltreffend een einde aan de discussie met
zijn slotregels: ‘Bevoegdheid om dergelijke critiek uit te oefenen waar het
bestuurs-zaken betreft, ontbreekt mij geheel en al, en ik geloof (zonder een Sherlock
Holmes te zijn) te mogen concluderen dat ook het licht van oud-Kangeanner daarover
“een weinig zwak” zal schijnen, zoodat een desbetreffend debat, geachte redactie,
onvruchtbaar, pedant en dikdoenerig zou zijn.’
Dat de briefschrijver aan hem refereerde als ‘de schrijver’ kittelde Du Perron
aangenaam, wat hij in een noot verwoordde: ‘Die, het zij aangemerkt, onder
dankbetuiging dezen eeretitel aan zich laat voorbijgaan.’ Du Perrons in Indië
gevormde schrijverschap kreeg
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daarna nog duidelijker gestalte in zijn reeks van bijdragen aan De Revue. Toen hij
in 1921 in Montmartre aankwam, was dat niet met de verwachting om schrijver te
worden, maar in de zekerheid dat hij dat al was.
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Kees Snoek (1952) is als neerlandicus verbonden aan de Universitas Indonesia. Hij
werkt momenteel aan een dissertatie over E. du Perron.

Eindnoten:
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uitgeverij Reflex, Utrecht 1979.
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(1919-1920) 4 (4 mei 1919), pp. 51-53 en ‘Kangean in nieuwe banen geleid’ in Weekblad voor
Indië 16 (1919-1920) 14 (13 juli 1919), pp. 178-179.
14 S., ‘Bârâs Kangean (Nog eens: Kangean in nieuwe banen geleid)’, Weekblad voor Indië 16
(1919-1920) 49 (4 maart 1920), pp. 730-732.
15 Als het juist is, dat Du Perron al in Tjitjalengka met Beynon bevriend was, is dat gegeven in
Het land van herkomst gewijzigd door Ducroo op Kangean de vriendschap aan te laten gaan.
16 E. du Perron, VW 3, Amsterdam 1954, p. 337.
17 Van de dialoog als stijlmiddel of genre heeft Du Perron zich in zijn essayistisch werk met
voorliefde bediend.
18 Weekblad voor Indië 17 (1820-1921) 23 (12 september 1920), p. 365.
19 J. Verboom was in 1919 lid van de Indische Sociaal-Democratische Partij die samen met de
belangrijkste Indonesische partijen een Radicale Concentratie vormde. Verboom kenmerkte
zich door een kritische instelling ten opzichte van de koloniale samenleving (zie: D.M.G. Koch,
Om de vrijheid. De Nationalistische beweging in Indonesië. Jajasan Pembangunan. Djakarta
1950, p. 57) en onder zijn leiding was het Weekblad voor Indië van redelijk progressieve
signatuur. Vanaf 1935 ging Verboom een leidinggevende rol vervullen in de conservatieve
Vaderlandsche Club (zie: P.J. Drooglever, De Vaderlandsche Club. 1924-1942. Totoks en de
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Het Japanbeeld in vooroorlogse Nederlandse romans
G.C. Brantas
Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië was er in de meeste
interneringskampen geen enkele Nederlander aanwezig die de Japanse taal sprak of
verstond, en het Japanse bewakingspersoneel kende de Nederlandse taal niet en het
Maleis slechts in zeer geringe mate. De communicatie tussen Japanner en
geïnterneerde voltrok zich dan ook meestal voor een belangrijk deel in de vorm van
luid gebrulde bevelen die door onbegrip niet werden opgevolgd en dan daarom maar
werden verduidelijkt met slaan of stoten met een geweerkolf. Begrip voor elkaars
cultuur was er in het geheel niet. De Japanners voelden zich superieur aan de
armzalige blanken die de oorlog hadden verloren. En de Nederlanders voelden zich
ook superieur, maar dan aan de onbeschaafde Japanners. Het uitgaan van een
stereotype als: Japanners zijn krombenig, scheefogig en bijziend en slechts in staat
tot het imiteren van westerse verworvenheden op technisch gebied is nou niet bepaald
een geschikte basis om de Japanners enigermate te begrijpen. Een beter begrip van
de Japanse cultuur had onder meer kunnen leiden tot het besef dat de Japanners in
hun eigen land zeer sober aten, dicht op elkaar woonden en weinig privacy kenden
en dat daardoor in de ogen van de Japanners de situatie van de geïnterneerden in het
geheel niet zo erg was als de Nederlanders dat wel beleefden. Grievend ondervonden
de Nederlanders het om te moeten buigen voor een Japanner. Maar welke betekenis
moest er eigenlijk in Japanse ogen aan dat buigen worden gehecht? Het wantrouwen
jegens de Japanse kampleiding was groot. Dit heeft onder meer geleid tot het
achterhouden door de geïnterneerden van hun geld in plaats van het af te staan ten
bate van het gehele kamp. De Japanners vonden het echter asociaal om geld achter
te houden en
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er geen voedsel voor het hele kamp voor te kopen. Daarom vonden er de beruchte
huiszoekingen plaats. En als er dan geld werd gevonden werd er weer eens geranseld
en werd het gevonden geld geconfisqueerd. Dit vergrootte dan weer het wantrouwen
jegens de Japanners en dat weer tot harder optreden. Kortom een escalatie waar
niemand enig baat bij had. En dat mede ten gevolge van wederzijds onbegrip. Hoeveel
minder zou er in de kampen zijn geleden, hoeveel minder zouden er zijn gestorven
als er meer kennis van de Japanner en van zijn cultuur was geweest?
Wat was nu eigenlijk het beeld dat de vooroorlogse Nederlander in
Nederlands-Indië had van een Japanner? Onlangs heeft Elsbeth Locher-Scholten
verslag uitgebracht over haar onderzoek naar het vooroorlogse Japanbeeld zoals dat
te vinden is in militaire, politieke en andere tijdschriften, in kranten en in ambtelijke
stukken (Spiegel Historiael 22, 9, sept. 1987, pp. 388-393). Tijdens de eerste
wereldoorlog was er een fel anti-Japanse houding, mede aangewakkerd door een
Japanse journalist die de verovering van Java en Sumatra bepleitte. Na de eerste
wereldoorlog wisselde het tij. Nederlandse intellectuelen probeerden begrip te kweken
voor Japan. De Conferentie van Washington van 1922 waarbij afspraken werden
gemaakt tussen de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Japan om de vlootsterkten
aan banden te leggen, gaf vertrouwen in Japan. In de jaren dertig trad Japan expansief
op, zowel territoriaal in Mandsjoerije en China als economisch door de markt met
goedkope Japanse goederen te overstromen. De Indische regering was argwanend
jegens contacten van Japanners met Indonesische nationalisten. In 1936 zei Japan
het verdrag van Washington op en van toen af ging Nederlands-Indië ernstig rekening
houden met een mogelijke Pacific-oorlog.
Ikzelf heb een aantal Nederlandse romans uitgevlooid op Japanbeelden. Ik ben
namelijk van mening dat zij een goede bron zijn voor het vaststellen van het indertijd
algemeen geldende Japanbeeld, dus niet voor de richtlijnen van de overheid, maar
wel voor de mening van ‘the man in the street’. Met name geldt dit voor
triviaalliteratuur. Immers in de hoge literatuur komt vooral de visie van de auteur,
een intellectueel, naar voren. In de triviaalliteratuur probeert de schrijver dat op te
schrijven wat zijn publiek wil lezen, en dan liefst een zo groot mogelijk publiek.
Daarom geeft triviaalliteratuur de algemeen geldende meningen weer.
Romans met vooroorlogse Japanbeelden zijn zeldzaam. Dit is op zich reeds
opmerkelijk. Naast de baaierd van na-oorlogse kamp-
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boeken, bolstaand van de Japanbeelden, heb ik slechts een achttal vooroorlogse
romans gevonden met Japanbeelden. Deze acht boeken heb ik verdeeld in boeken
over Japanse vrouwen en boeken over Japanse mannen. Ik zal binnen de beide groepen
de boeken bespreken in volgorde van verschijnen van de eerste druk.

Louise B.B. (ps. van L. de Neve),
Janneke de pionierster (Amsterdam 1904)
Dorothée Buur vermeldt in haar bibliografie nog vijf andere boeken van de schrijfster
Louise B.B. Zij zijn verschenen in de jaren 1892-1908. Janneke de pionierster is het
verhaal van een pasgehuwde Nederlandse vrouw die met haar man komt te wonen
in een goudconcessie op een eilandje ergens in de Archipel. Zij moet zich aldaar in
de mannengemeenschap een plaats veroveren, hetgeen nu niet zo gemakkelijk is,
want de vijf mannen die er al woonden zijn gedemoraliseerd door het klimaat, het
isolement en de drank. Zij zijn dan ook in het geheel niet gesteld op de onverwachte
komst van Janneke. De Japanse huishoudster van de administrateur is de enige die
zich het lot van Janneke aantrekt, hoewel Janneke de situatie van een ongehuwde
huishoudster choquant vindt. Deze Japanse wordt als volgt beschreven:
Welk een fijn klein persoontje was zij toch, een stuk sierlijk levend
speelgoed [p. 140],
het kinderlijke elegante figuurtje [p. 139].
Janneke is echter niet geneigd de attenties van de Japanse huishoudster te ontvangen:
Ik liep haar voorbij, recht als een kaars, met een afgewend hoofd,
pauwentrots, haar nauw hoorbaar bedeesd groetje: ‘tabeh nonja’ totaal
negeerend. Mijn preuts Hollandsch gemoed van fatsoenlijke vrouw kwam
in opstand tegen elken schijn van gemeenschap met zoo iets als de
Japansche! En dan kon ik, ik Nederlandsche vrije vrouw, die kruiperige
slaafsche beleefdheid niet uitstaan! [p. 140].
Echter:
Peinzend over haar [...] viel mij voor het eerst de groote eenzaamheid van
dit vrouwenleven [...] op, altijd alléén, in strenge afzondering gehouden
door een strenge meester [...] en
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voor het eerst sloop medelijden met dit arme persoontje mijn trotsch hart
binnen. [p. 141].
De mannen op het eiland denken er anders over:
Zulke schepsels voelen anders dan de Europeesche dames. Het is maar
zoo'n meiske, dat voor Japansch wordt uitgegeven, stellig niet van
onvermengd ras, dat niet beter weet of haar lot is een onafwendbare
levensbestemming. In massa's worden die meisjes uitgevoerd. [p. 142].
Janneke antwoordt:
maar zij heeft toch ook een ziel [p. 143].
Weerwoord:
Maar dan toch hoogstwaarschijnlijk een slapende [p. 143].
Als de meester van de Japanse huishoudster naar een andere plaats wordt overgeplaatst
laat hij de Japanse als overtollig bezit achter:
De Japanse kromp inéén in haar hoekje, geheel de slaafsche houding van
een bangen hond; de lange losse haren hulden het kleine lichaam als in
een zwarten sluier, de kleine oogen stonden dof, de oorgleden waren rood
gezwollen. [p. 174].
De Japanse vrouw is dus een sierlijk onderdanig poppetje dat door de Europese
eigenaar naar believen kan worden weggeworpen. De sympathie voor de Japanse
krijgt nog meer reliëf tegenover de beschrijving van een Javaan:
Ik kan nog altijd niet wennen aan het aapachtig voorkomen van ons oude
Sidintje [p. 43],
en van Chinezen:
die uit hun smalle schuine oogspleten in hun gele tronies, met de altijd
zichtbare lange vieze tanden, zoo grijnzend satanisch naar ons loerden.
Het waren krachtige kerels [...] en zij moedigden elkander aan, of scholden
op ons... weet ik het, met een akelig keelgekrabbel! In dit onguur
gezelschap [...] [pp. 43-44].
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Mr. Willem Coops,
Tropengloed: Van der Meer's Indische ervaringen (Rotterdam 1927)
Van deze schrijver worden in Buur's bibliografie geen andere boeken vermeld. Het
is het verhaal van een Nederlandse advocaat die te Makassar zijn fortuin maakt en
aldaar een gelukkige tijd heeft met zijn Japanse huishoudster. Nadien heeft hij een
teleurstellende Nederlandse verloofde, maar nog later vindt hij de ware echtgenote
met wie hij naar Europa vertrekt.
Het Japanse meisje krijgt de jonge advocaat als betaling van een Chinese cliënt.
Omdat zij niet meer naar de Chinees terug wil houdt de advocaat haar maar:
Zoodra ze zag dat haar nieuwe meester zijn oogen opende, reikte zij hem
door de klamboe het kopje thee en een paar bordjes met beschuitjes met
kaas en een paar geschilde pisangs [p. 48].
De advocaat wordt zeer verliefd. Van de Japanse wordt het volgende gezegd:
Een heel fijn en tenger Japansch meisje sprong [...] met een vlugge
beweging [p. 45],
Met snelle trippelpasjes liep zij [p. 46],
neigde zij zeer bevallig haar hoofdje [p. 46],
haar miniatuur wijsvinger [p. 46],
haar wonderlijk kleine voetjes [p. 46],
Oei Kie Mi San at met gracieuse gebaren ongeloofelijke kleine hapjes [p.
47],
toovervlugge bewegingen van Oei Kie Mi San's fijne vingers [p. 49],
kleine sierlijke voetjes [p. 49],
een wonder van uiterst elegante wendingen en gebaren, alle van volmaakte
gratie [p. 50],
wonderbaarlijke fijnheid en exotische distinctie [p. 50],
exotisch wezentje [p. 61],
lenigpantertje [p. 61],
sprekend gelijkend op een dier fijne Japansche geisha-poppetjes, die in
parelmoeren pracht prijken op de tallooze kunstvoorwerpen, welke de
artisticiteit van den Japanner zoo schitterend weet te scheppen [p. 61].
Dit onvolprezen Japanse wonder ruimt het vrijgezellenhuis op,
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instrueert de keukenmeid, zorgt voor heerlijke hapjes, gezelligheid, muziek en dans.
De schrijver van het boek richt zich op een bepaald moment in een cursief gestelde
tekst direct tot de Japanse:
Wat is toch, o Oei Kie Mi San de beteekenis van je wonderlijk
zoet-luidende naam? [...] Je weet het zelve niet, maar zeker is het iets heel
moois! [...] Waarom ben je bedroefd als hij [= de advocaat] zoo
nadrukkelijk zegt dat het Oosten en het Westen elkaar nooit kunnen
ontmoeten? [...] Omdat, o kleine Oei Kie Mi San het speelsche
Liefdesgodje, dat zich niet bekommert om rassen of kleuren je trillende
hartje met zijn wondenden pijl wist te treffen [pp. 53-54]
Aan alles komt een eind. De advocaat wordt verliefd op een Nederlands
onderwijzeresje en de Japanse huishoudster wil het geluk van haar meester niet in
de weg staan en ze verdwijnt naar Singapore.
De grootheid van Oei Kie Mi San's zelfopoffering ontketende bij Van der
Meer [= de advocaat] een stroom van zelfverwijten [p. 92].
Een soosvriend vindt het allemaal niet zo erg:
geisha's, die in Indië komen, hebben meestal een duchtig verleden achter
zich [p. 48],
en een andere vriend:
vond eigenlijk dat het Japansche meisje niet anders dan haar plicht had
gedaan, toen ze had begrepen dat zij een hinderpaal was gaan vormen voor
zijn verdere plannen. Maar deze koele manier om het geval te bezien,
eigenlijk voortspruitend uit de aangeboren geringschatting van den
Indischman voor Japansche meisjes, ontstemde Van der Meer, die
menschelijker en meer Europeesch bleef voelen [p. 93].
En
In het bijzonder hinderde Van der Meer de smalende, minachtende manier
waarop zijn aanstaande zich over het Japansche meisje uitliet [p. 97].
Van der Meer vergelijkt zijn Nederlandse verloofde met dit Japanse meisje
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en dan vielen deze bijzonder in het voordeel van het Japansche meisje uit
[p. 101].

Madelon Székely-Lulofs,
Rubber: roman uit Deli (Amsterdam 1932)
In de bekende Delische plantersroman komen twee Japanse huishoudsters voor:
En toen had hij Kiku San genomen, de kleine Japansche. Half oud, mager
vrouwtje, dat door zijn huis dribbelde op haar slofjes van gevlochten gras;
de lange, afhangende kimonomouwen opgestroopt. Ze was als een
porceleinen poppetje. Kiku San, altijd kraak-zindelijk en helder in haar
kimono; het lange stugge haar netjes opgemaakt in drie kuiven en een
wrong. Hoe ordelijk en zindelijk en economisch was Kiku San. Hoe had
ze bedienden getraind en gedrild! [...] Ze was de ideale vrouw. De altijd
onderdanige, bereidwillige, plichtsgetrouwe, devote vrouw. Ze had maar
één doel: hem en alles wat hem hoorde verzorgen met een toewijding, die
een Westerling bijna onbegrijpelijk is. Toen hij met verlof ging, was zij
voor dien tijd terug gegaan naar Japan. Bij zijn wederkomst, wachtte ze
bij de hotelingang, heel bescheiden tegen het schemeruur. Hij had haar
binnen geroepen, toen het donker was [...] Ze had zich mooi gemaakt voor
hem. [...]
‘Ik ga trouwen, Kiku San.’
Ze sloeg de oogen neer en maakte weer haar kleine buiging. Haar gezicht
was een ondoorgrondelijk masker [...] Haar schouders spraken
onderwerping en afwachting.
‘Ik heb twee duizend gulden voor je op de bank gezet, Kiku San.’
Ze boog, prevelde een dank [...]
‘Hoe beestachtig’, dacht hij, ‘was dit eigenlijk. Hoe beestachtig laag tegen
een vrouw, die een goede vrouw was.’[...]
Zoo namen ze afscheid. Kiku San onderdanig, bescheiden, wenschte hem
veel geluk toe [...] Toen John de deur achter haar dicht deed, welde een
onzeker gevoel in hem op. Weemoed?... Dankbaarheid?... Misschien alleen
dat laatste: dankbaarheid aan de vrouw, die toch vijf jaar lang, naar lichaam
en ziel zijn vrouw was geweest; die vijf jaar lang hem verzorgd en gediend
had met een grooter trouw en plichtsgevoel dan oóit een Europeesche hem
zou verzorgen. [pp. 19-20].
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Over de andere Japanse huishoudster vertelt Székely-Lulofs:
Op haar kleine slofjes schuifelde ze naar binnen. En lachend, haar wijde
kimonomouwen neerlatend, vroeg ze hem naar zijn gezondheid [...] Een
béste meid was ze! En terwijl hij zich baadde [...] dacht hij: ‘Had een man
nou wat ánders nodig dan zóó een? Had een man het nou nóódig, zich alle
soesah van zoo'n blanke lastpost op zijn nek te laden? [...] zoo'n Haagsch
portret in zijn huis te halen?’ [pp. 159-160].
In alle drie tot dusver besproken boeken wordt de Japanse vrouw voorgesteld als een
ideale huishoudster, zuinig en zorgzaam, en als een ideale vrouw, onderdanig en
aantrekkelijk. In alle drie boeken wordt zij door de Europese meester verlaten. Dit
alles is ook het hoofdthema van het treurspel van G. Giacosa en L. Illica Madame
Butterfly, dat door Puccini werd getoonzet in 1904, hetzelfde jaar waarin Janneke
de pionierster verscheen.
Over de oude Japanse vrouw vertelt het volgende boek.

L. Székely,
Rimboe (Amsterdam 1949)
Dit boek is door de Hongaarse echtgenoot van Madelon Székely-Lulofs geschreven,
maar door zijn vrouw bewerkt. Ik vermoed wel meer dan alleen maar bewerkt. Ik
noem het derhalve een Nederlandse roman. Het boek is in 1949 uitgekomen, maar
in 1941 geschreven. Ik noem het daarom een vooroorlogse roman.
In deze Deli-roman wordt bijna iedereen negatief beschreven: de hoofdpersoon,
een verloederde, drankzuchtige, overspelige Hongaarse planter; de Nederlandse
planters die ook drankzuchtig zijn of anders van lotje getikt, een machtsbezeten
Hongaarse leraar, een lasterende Tsjech, smerige, roofzuchtige Chinezen, krissende
Javanen, ontrouwe Maleise njai's, die hun toean met gif behandelen of aan de drank
brengen, want dan is hij gemakkelijker hanteerbaar. Hier boven uit steken de
echtgenote van de hoofdpersoon en twee oudere Japanse vrouwen:
Mijn buurvrouw links is een Japanse bordeelhoudster [p. 20].
Ik kreeg onverwacht bezoek: Mitsui San, de oude bordeelmoeder, eigenares
van Hotel Ytsjiama [...] kwam bij opzoeken [p. 113].
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De tanige Japanse bordeelmoeder boog onderdanig voor me en noodde
me toch verder te komen [p. 177].
Op zich geven deze citaten geen Japanbeeld, maar temidden van de vele negatieve
kwalificaties van Europeanen vallen deze neutrale vermeldingen over bordeelmoeders
toch wel op.
Thans zijn aan de orde de boeken met beelden van Japanse mannen.

D.F. van der Pant,
De gouden lotus (Amsterdam 1931)
De schrijver van dit boek heeft nog een Indisch boek geschreven: Gigolo. De gouden
lotus speelt tijdens de eerste wereldoorlog. Volgelingen van Soen Jat-sen agiteren
in Nederlands-Indië en elders tegen het Europees gezag. Op de belangrijkste agitator
wordt jacht gemaakt door de Nederlandse held van het verhaal. De agitator, een
ex-Nederlander, vlucht op een Japanse boot naar Japan. De Nederlandse jager is
bang dat de agitator toch nog zal ontsnappen, maar een Britse politieautoriteit stelt
hem gerust:
Nonsens, boy [...] de Japanners zijn volkomen loyaal. O, natuurlijk is het
waar, dat zij zich gaarne aan 't hoofd der ontwakende Aziaten zouden
stellen en ongetwijfeld is een vrij en vereenigd Azië, onder Japansche
hegemonie, een droom van menigen Japanschen patriot, maar de man
vergist zich, als hij denkt, dat zulks hem de sympathie zou waarborgen
der Japansche autoriteiten. En zoo al, dan zou hen dit toch niet weerhouden,
hun plicht als loyale bondgenoten te doen. De Japanners zijn een ridderlijk
volk. Dat vergeet onze vriendelijke vriend. Wil je een voorbeeld van
recenten datum? Een Japansch eskader is het bedreigde gezag te Singapore
te hulp gesneld en heeft landingsdivisies ter beschikking van den
Gouverneur gesteld. Je weet natuurlijk, welk een belangrijk strategisch
punt Singapore vormt en de Japanners weten dat allicht nog beter. De
Britse vloot is aan handen en voeten gebonden door den oorlog met de
Centralen en zoo ooit, dan zouden de Japanners nu eene goede gelegenheid
gehad hebben, om Singapore ‘voor ons te bewaren’, [...] Intusschen vertelde
ik je al, dat zij er niet aan denken, doch zich strikt houden aan de
bepalingen van de Japansch-Britsche overeenkomst. Zooals je ziet,
handhaven zij de ridderlijke tradities van hun ras. [pp. 269-270].
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Frank Dema
Avonturen-roman, spelende op een der Soeloe-eilanden (Amsterdam 1933)
Van deze schrijver is geen ander boek bekend. Op een fictief eilandje in de Archipel
wordt gemoord, opium gesmokkeld en clandestien arak gestookt. Van de bendeleiding
blijkt de tweede man een Japanner te zijn. Deze Japanner is wreed, weliswaar niet
zo wreed als zijn Chinese ondergeschikte, maar toch wreed:
Deze vraag is een teken, dat je onze mentaliteit niet kent, gaf Ito bedaard
te kennen. Als wij willen, dat iemand, die zich in onze macht bevindt,
spreekt, dan moet hij spreken. Daarvoor hebben wij onze middelen. [p.
216].
Deze Japanner is verder een correcte en beleefde man. Bij zijn arrestatie dwingt hij
bewondering af door lachend sigaretten aan te bieden en rustig alles te bekennen:
Een goed speler weet wanneer hij verloren heeft, antwoordde de Japanner
kalm, en wat meer is, hij weet zijn verlies te dragen [p. 221].
Hij blijkt zijn misdaden te hebben bedreven met een edel motief, namelijk de toekomst
van zijn zoon. Nog onverwacht pleegt hij zelfmoord.
De drie mannen konden niets zeggen. Zij waren diep onder den indruk
van deze kleine figuur in zijn zwarte kimono, die daar kalm achter zijn
lessenaar zat en met een onbewogen gelaat den dood tegemoet ging [p.
222].
Later blijkt dan nog dat de Japanner meer heeft bekend dan waar hij aan schuldig
was. Dit in een poging om zijn Italiaanse chef te redden.

M. van der Staal,
Het masker van Nippon (Amsterdam 1936)
Van de schrijver M. van der Staal is nog een ander boek bekend, Onder de
krijgsbanier, dat handelt over zendelingen tijdens de oorlog in Indië. In Het masker
van Nippon is het Japanbeeld hoofdthema. De schrijver probeert namelijk te
informeren over het gevaar van Japan. Het boek is een thriller-achtig verhaal waarin
de hoofdpersoon, een Nederlandse ambtenaar, een Japanse agent-provoca-
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teur ontmaskert. De Nederlandse ambtenaar reist hiertoe naar Nederlands-Indië af.
Hij heeft onderweg en in Indië lange gesprekken met allerlei personen over Japan.
Hij gaat ook naar Japan en wordt daar gevangen genomen, komt bijna om, maar nog
net op tijd wordt hij gered door een aardbeving die de Japanse slechterik van het
verhaal doodt. Het verhaal speelt in 1933.
De Japanbeelden kunnen tot drie motieven worden herleid. Het eerste motief is
de Japanse expansie.
Maar wat er in Korea gebeurd is, en in Mandsjoerije, en nu weer in China,
bewijst, dat de Mikado en zijn raadgevers hongerig zijn naar macht en
gebieds-uitbreiding. De zoogenaamde militaire partij eischt Azië voor de
Aziaten op, maar 't is buiten eenigen twijfel, dat deze partij niet alleen
door de generaals en de hoogere officieren wordt aangevoerd. Ook de
diplomaten spelen dit gevaarlijk spel mee. De Groote Mogendheid Japan
wordt door eer- en heerschzucht verdeeld. [p. 2].
De Nederlandse Minister van Koloniën meent dat de zienswijze van de Japanse
agent-provocateur de volgende is:
Japan is het land der Goden en staat bijgevolg bóven alle andere volken
en landen; de regeering van Japan berust bij den Goddelijken Keizer, den
levenden God [...]; deze Goddelijke Keizer [...] mag naar lichaam en ziel
over elken Japanner beschikken; het Japansche ras is een Goddelijk ras
en daarom zonder eenige fout; de wereld buiten Japan is bevolkt door
barbaren; het is de Goddelijke plicht en het Goddelijk recht van Japan, de
wereld te regeeren en te beheerschen. [p. 7].
Anderen in verscheidene gesprekken:
Ik merk het al: u vertrouwt de Japanners ook al niet. Nu daaraan hebt u
gelijk [p. 26].
wee Azië, en wee heel de wereld, wanneer Japan dien oorlog glansrijk
wint. Dan krijgen de Japs nog zooveel te méér praatjes. [...] Misschien
beleven we 't geen van beiden, maar dat Japan zijn rol van
wereld-veroveraar ook verder zal voort-spelen, is voor mij zoo zéker...
als... [p. 28].
Om zijn doel te bereiken, heeft Japan onze Bezittingen nóódig. Het wil
den oorlog voeren tegen Engeland en Amerika vooral. Engeland moet uit
Azië worden verdreven en Amerika mag al evenmin rechten doen gelden
op eenig bezit in en over den
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Stillen Oceaan. Hoeveel te gemakkelijker zou Japan het in dien oorlog
hebben, wanneer het op die eilanden van onzen Archipel goede steunpunten
had voor zijn duikboten, en vliegvelden voor zijn vliegeniers? [p. 40].
Alles tot meerdere eer en glorie van hun landhongerig vaderland [p. 41].
Generaal Doihara is het type van den echten Japanschen militair van
vandaag. Rücksichtlos, zooals de Duitschers zeggen, vervolgt hij zijn doel.
En dat doel is: de opperheerschappij van Japan [p. 50].
Een Japanner, die er mee voor moest zorgen, dat zijn land tot het machtigste
rijk der wereld uitgroeide [p. 79].
Een heel bekende tactiek is 't, die de Japanners hier volgen [...] Reeds veel
eerder en veel vaker hebben ze deze tactiek van de pénétration pacifique,
het zoogenaamde doordringen, toegepast. China weet daarvan mee te
spreken, en nog andere gebieden in Oost-Azië [p. 111].
U denkt dus nu óók, dat de Japanners vandaag of morgen op onze Koloniën
zullen los-stormen? - Als u dat vandaag of morgen niet al te letterlijk opvat
- ja. Hóé dit precies gebeuren zal, kan ik natuurlijk niet zeggen. Mogelijk,
dat het langs den weg van penetratie zal gaan; mogelijk is 't, dat de aanval
plotseling komt op een moment dat de Japanner gunstig voor hem acht [p.
120].
de ongeoorloofde en onverdedigbare politiek, die Japans leidslieden
volgden [...] Die politiek ontzag zich niet, het geluk van vreedzame,
goed-willende volkeren te verstoren, en over heel de wereld het gruwelijkst
oorlogs-gevaar te brengen. Die politiek dreef aan tot roof en moord,
verdreef de edelste gevoelens uit den mensch, riep den bloeddorst van het
wilde dier in hem te voorschijn [p. 216].
Hun leus was: Azië voor de Aziaten; maar het einddoel was: Azië voor
Japan! En nà Azië... Europa! En nà de vast-staande verplettering van het
nu nog te sterke Westen... de algeheele, absolute wereld-heerschappij! [p.
216].
De Japanse agent-provocateur probeert door middel van bolsjewistische propaganda
de Indonesiërs tot opstand tegen het Nederlandse gezag te brengen en hij zegt tegen
zijn medewerkers:
De actie onder de inlanders moet zoo spoedig, als 't maar kan, en grondig
bovendien, ter hand genomen worden [p. 145].
de zelfstandigheid van deze Indiërs laat mij ook volkomen
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onverschillig. Wat wèl een einde moet nemen - en dat liefst zoo spoedig
mogelijk - is de overheersching van de Europeanen, van de Hollanders
hier. Azië behoort aan de Aziaten, en dit zoogenaamde Nederlandsch-Indië
is een Aziatisch land. Ik ken wel een vorst, die over de volkeren van den
Archipel zal kunnen heerschen [...] Dat is ónze Keizer, de Zoon en de
afstammeling der goden, de levende God op aarde zelf [p. 147].
Láát er maar geroofd en gemoord worden; laten er maar dieven-benden
het land door-trekken - hoe grooter de verwarring, de anarchie wordt, hoe
béter. Want dan breekt het oogenblik aan, dat wij, Japanners, ingrijpen
kunnen en ingrijpen móéten. [...] We zullen tusschen-beide komen; we
zullen waar anarchie heerscht, orde en regelmaat scheppen en de wet
herstellen. [...] Wij zullen dit Indië redden, om het voor Azië, voor óns,
te behouden [p. 150].
Het tweede motief is de Japanse spionage.
Die bedaarde, kalme, stille Japansche arbeiders in Amerikaansche fabrieken
en werkplaatsen waren niet zelden zeer bekwame ingenieurs. Met ijver
deden ze hun werk, zoodat de Amerikaansche werkgevers niet behoefden
te klagen. Maar hun Japansche opdracht-gevers klaagden al evenmin, Want
allerlei groote en kleine geheimen verhuisden van Amerika naar Japan
en... sedert maakt men in Japan Amerikaansche producten [p. 26].
ik heb u al gezegd, dat die Japanners van huis uit met de zee vertrouwd
zijn [...] De scheepjes, die ze gebruiken, zien er op zich-zelf heel onschuldig
uit [...] Maar u moet weten [...] dat die zoo eenvoudige, simpele
visschers-bemanningen voor het grootste deel uit officieren bestaan. Die
heertjes kunnen natuurlijk iedere baai, iederen inham, iedere verheffing
van den zeebodem in kaart brengen [p. 39].
Waarom moeten heel eenvoudig-schijnende Japansche visschers in
Makassar over zooveel zeekaarten beschikken, dat het ieders verwondering
wekt? [p. 40].
ik geef u in overweging, uw oogen goed open te houden. Vandaag hebt
u, zonder het te weten, uw éérste ontmoeting met Japansche spionnen
gehad. 't Zal zeker niet de laatste zijn. Wanneer u op Java reist, of op
Sumatra, op Celebes of Lombok of Bali, óveral zult u Japanners aantreffen,
die tot taak hebben voor den Mikado en de militaire partij te spionneeren,
[...] houd ze in
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de gaten. Een goed Nederlander wantrouwt iederen Japanner [pp. 40-41].
omdat ik zelf al sind jaren de overtuiging heb, dat de Japansche spionnage
op bijzondere wijze georganiseerd is [p. 46].
Dat is wel het minderwaardige, het misdadige in al die Japansche
spionnage-methodes, dat er op een menschenleven méér of minder niet
wordt gezien [pp. 50-51].
U hebt nu den éérsten spion in de straten van Batavia gezien [...] 't Zal
stellig vandaag de laatste niet zijn [pp. 58-59].
Wat dunkt u bijvoorbeeld van dien armen tobber ginds, die zoo bijster
graag u of mij met zijn tali sepatoe, zijn schoenveters, gelukkig maken
wil? [...] dat hij wis en zeker een spion is, ja dat zeg ik. Want het is een
Japanner [...] en dat zegt alles [p. 59].
Geen enkel bedrijf is voor een Japanner veilig; overal dringt hij zich in.
[...] Heeft hij geld noodig [...] er wordt voor gezorgd. Moet hij voor zijn
oorlogszuchtig bedrijf reizen en trekken - alles wat hij daarvoor behoeft,
wordt hem verstrekt... Ja, ja, de Mikado of de Japansche militaire partij
[...] draagt zorg voor die heeren-spionnen wel de uiterste zorg. Ze kunnen
en mogen alles doen, wanneer ze slechts de hun gegeven opdracht stipt
uitvoeren [p. 60].
Naar mijn vaste overtuiging dient iedere Japanner, die zich in de vreemde
ophoudt, gewantrouwd te worden [p. 60].
Waar hij kwam, zag hij Japanners. 't Was of ze de hoofdplaats van Java,
van heel Indië, hadden overstroomd. Ze waren op de markt en bij de haven,
in het Chineesche Kamp en in de kampoeng der inlanders, vóór het station
en in de restaurants, in de tuinen en in de omgeving van de citadel - ze
waren werkelijk óveral. [...] achter hun altijd-glimlachend gezicht een
overgroote belangstelling voor alles wat er gebeurde. Men kon zeggen,
dat hun oogen alles zagen, dat hun ooren alles hoorden [p. 61].
al die scheef-ogige vreemdelingen zijn te wantrouwen [p. 76].
Nu dat schip [...] komt zoo nu en dan ook eens de haven van Makassar
binnen-vallen. En wat heeft men nu op een keer ontdekt? Dat de ‘Shonan
Maru’ niet alleen met allerlei materiaal, voor de zee-visscherij benoodigd,
is uitgerust, maar bovendien de meest moderne opnemings-apparaten en
-instrumenten, ja zelfs ook een zeer sterk station voor draadlooze telegrafie
aan boord heeft... Ik vraag u: wat heeft dat alles te beteekenen? Dat de
‘Shonan-Maru’ op even verkapte als geraffineerde manier spionneert - dat
beteekent het! [p. 110].

Indische Letteren. Jaargang 3

117

Wat zou ik, in 't vaderland terug, er voor ijveren, dat aan dat Japansche
onderaardsch gedoe een einde werd gemaakt. Ik zou aan Ministers en
Volksvertegenwoordigers, en als dat niet hielp aan hare Majesteit de
Koningin zelf, vertellen, hoe gevaarlijk de toestand hier in Indië is. Er
wordt door die indringers gekuipt en gewroet en gestookt, en niets, letterlijk
niets, wordt daar-tegen gedaan. De Japanners mogen hier vrij rondloopen,
alles opnemen, allen handel naar zich toetrekken, overal binnendringen,
en... niemand kan en mag die heeren eens flink op hun nummer zetten [p.
112].
In hetzelfde oogenblik, dat deze meester-spionnen hun arbeid als geëindigd
mogen beschouwen, begint ook de Japansche opmarsch [p. 121].
u weet toch [...] dat u van een Japanner alles verwachten kunt. Was de
politiek, die deze heeren in Mandschjoekwo en China gevolgd hebben,
open en recht-uit? Of heeft men er niet allerlei kronkelwegen ingeslagen,
waardoor het aan de scheef-oogen gelukt is, hun eigenlijke doel langen
tijd te maskeren? [p. 135].
Het derde motief is het Japanse ‘ras’
Die scheef-oogen lachen maar en maken honderd-en-één buigingen voor
je, maar wat ze achter hun elleboog hebben, blijft voor ieder rechtschapen
mensch een geheim [p. 26].
spleetoogen [pp. 36,43].
scheef-oogen [p. 135].
meneer scheef-oog [p. 109].
scheef-oogige vreemdelingen [p. 76].
't Feit kan niet meer ongedaan worden gemaakt, maar te betreuren is 't dat
die scheef-oogen in ons Indië met de Europeanen zijn gelijk gesteld [p.
60].
De Japanners mogen [...], omdat ze -belachelijk zou 't zijn, wanneer 't niet
zoo ergerlijk was - met Europeanen gelijk gesteld zijn [p. 112].

Ems I.H. Soest,
Alleen in 't volle leven (Alkmaar 1937)
Dit boek is een van de vele bakvissenromans van deze schrijfster. In de jaren dertig
reist een Nederlands meisje naar haar verloofde in Indië. Doordat haar vader voor
haar geen plaats heeft kunnen
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krijgen op een Nederlandse boot, heeft hij plaats besproken op een Japanse boot:
Oma wordt rood en snakt naar adem. ‘Een Japansche boot?’ roept ze ontzet
[p. 44].
Ze heeft geen rustig oogenblik, voordat ze weet, of er behoorlijke menschen
met dat Japansche schip reizen [p. 49].
Een passagier moppert:
De serviele houding, de maskergezichten der Japanners - brr [p. 54].
Een moeder:
een Japansch schip is weer eens iets anders! [p. 57].
Het verloofde meisje overpeinst:
Er zijn dan ook nog de Japanners, die je iederen dag opnieuw een
doodschrik op het lijf jagen. Ze verstaat hen niet, ze griezelt van hun
strakke gezichten met de gouden grijnslach, ze kan er niet aan wennen,
dat ze zonder kloppen de deur op een kier openen en dat er dan een lange,
gele hand naar haar schoenen toesluipt en ze wegtrekt om ze te poetsen.
Den eersten keer, dat haar dit overkwam kreeg ze bijna een stuip van schrik
[p. 64].
Een Engelsman
vertelde enthousiast over Japan, waar hij geweest was, over de prachtige
moderne gebouwen in Tokio, over de voorkomendheid van de Japanners
en de voortreffelijkheid van hun schepen [p. 72].
Hoshiwa, de laundryman aan boord is zwaar ziek.
Maar de wasch der passagiers werd op dezelfde stipte wijze verzorgd als
tevoren [p. 103].
Aan het farewell-diner een toost:
To the kind first officer of the Nagasaki Maru! [p. 126].
Er is dus in de loop van het boek een steeds genuanceerder beoordeling van Japan
en Japanners. Kwalificaties als ‘Japannertje’ (pp. 59, 70) en ‘Japs’ (p. 83) komen
dienovereenkomstig ook alleen maar in het eerste gedeelte van de reisbeschrijving
voor.
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Samenvatting
- Het aantal vooroorlogse romans met Japanbeelden is klein in aantal. Slechts
acht boeken zijn er gevonden.
- In deze boeken wordt de Japanse vrouw getekend als een correcte en
voortreffelijke huishoudster, lieftallig en onderdanig.
- De Japanse man is ridderlijk en correct (Van der Pant, 1931); hij is een wrede
maar correcte misdadiger (Dema, 1933); hij is een gevaarlijke, nietsontziende
spion geheel ten dienst van de Japanse grootheidswaan (Van der Staal, 1936);
hij is wel vreemd maar blijkt bij nader inzien correct zijn werk te doen (Van
Soest, 1937).

G.C. Brantas (geboren 1926 te Surabaya) verbleef tijdens de Japanse bezettingstijd
in burgermannenkampen. Studeerde biologie te Amsterdam. Was werkzaam als
onderzoeker van het gedrag van landbouwhuisdieren, stelde zich hierbij kritisch op
jegens de bio-industrie en werd daardoor in 1983 wegens ‘overtolligheid’ ontslagen.
Studeert nadien geschiedenis te Leiden.
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Mededeling
Oproep
Wie kan mij helpen aan gegevens over R. Brons Midel, schrijver van Losse schetsen
over Nederlandsch Oost-Indië, Noordhof-Groningen 1890?
Joop van den Berg, Alexanderlaan 38, Hilversum (tel. 035-852687).
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Themanummer
Oostindische koloniale literatuur
Periode 1600-1840
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Ter introductie: de Werkgroep Koloniale Literatuur
M.N.J. Sol
Ick stel Batavia, de stad der Batavieren,
Veer booven andre steên. Hier vint men 't altemael
Wat landen vruchtbaer maakt en steeden kan verçieren,
Met eeuwighdurent lof en heil uit 's heemels zaal.
J. Nieuhof, Zee en Lant-reize, door verscheide Gewesten van Oostindien, 1682.

De meeste bijdragen die tot nu toe verschenen zijn in het tijdschrift Indische Letteren
zijn afkomstig van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde uit Leiden. Die
bijdragen behandelen onderwerpen vanaf de negentiende eeuw. Leiden is toch het
bolwerk waar het onderzoek naar onze koloniale geschiedenis betreft. Maar ook in
Amsterdam wordt aandacht besteed aan dit onderwerp: door de Vakgroep Historische
Nederlandse Letterkunde van de Universiteit van Amsterdam. Graag willen wij van
deze gelegenheid gebruik maken om de Werkgroep Koloniale Literatuur aan u voor
te stellen. Deze werkgroep, die enige jaren geleden werd opgericht, verricht onderzoek
naar West- en Oostindische koloniale literatuur uit de periode 1600-1840.
Het is niet alleen leuk maar ook nuttig om, aan de hand van getuigenissen van
mensen die in Indië gewoond hebben of er zijn geweest, de geschiedenis van de
kolonie te reconstrueren. Niet de geschiedenis van jaartallen en feiten, maar de
geschiedenis van mensen: hoe waren ze, wat deden ze, wat dachten ze, hoe leefden
ze? De Werkgroep Koloniale Literatuur uit Amsterdam probeert antwoord te vinden
op dergelijke vragen. Bij het onderzoek wordt de nadruk gelegd op de mentaliteitsen ideeëngeschiedenis van West- en Oost-Indië. Thema's als slavernij, de ‘goede
wilde’ en de koloniale zeden nemen in het onderzoek naar koloniale literatuur een
zeer belangrijke plaats in.
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Maar wat verstaat de werkgroep onder ‘koloniale literatuur’? Zij definieert het begrip
‘literatuur’ zeer ruim. Encyclopedische werken, egodocumenten zoals brieven en
dagboeken, en bovenal reisbeschrijvingen worden in het onderzoek betrokken. Er
wordt geen puur-estheticerende invalshoek genomen. Dat betekent uiteraard niet,
dat er geen mooie dingen geschreven zijn!
In de Werkgroep Koloniale Literatuur zijn twee docenten uit de Vakgroep
Historische Nederlandse Letterkunde actief: Bert Paasman en Marijke Barend-van
Haeften.
Bert Paasman heeft zich bij zijn onderzoek eerst gericht op West-Indië. Zijn
proefschrift: Reinhart, Nederlandse literatuur en de slavernij ten tijde van de
Verlichting (1984) heeft hij geschreven naar aanleiding van de briefroman van
Elisabeth Maria Post: Reinhart, of natuur en godsdienst, een roman die handelt over
de slavernij in West-Indië. Na zijn promotie heeft Bert Paasman zich gericht op
Oost-Indië. In 1986 en 1987 heeft hij twee doctoraalgroepen begeleid, die zich hebben
beziggehouden met een oriënterend onderzoek naar de literatuur in en over Oost-Indië.
Het behoeft geen betoog dat hierbij veelvuldig en zeer dankbaar gebruik is gemaakt
van het werk van Rob Nieuwenhuys. Nadat door de studenten uit de eerste
doctoraalgroep een apparaat voor onderzoek was opgezet, hebben zij elk afzonderlijk
een deelonderzoek gedaan. Die deelonderzoeken hadden als onderwerp bijvoorbeeld:
slavernij, vrouwen in Batavia, Oostindische kranten, zeemansliederen, toneel en
kunsten en wetenschappen. In de tweede doctoraalgroep is het materiaal verder
uitgewerkt. Om een totaal-verslag van het onderzoek te kunnen geven, heeft deze
groep besloten een soort ‘bulkboek’ samen te stellen. In dit ‘bulkboek’ wordt, aan
de hand van literaire teksten, opnieuw een reis naar Indië gemaakt. Vóór het vertrek
wordt aandacht besteed aan de Nederlandse beeldvorming over Indië. Er is
bijvoorbeeld uitgebreid ingegaan op de rol die de Verenigde Oostindische Compagnie
daarin gespeeld heeft. Vervolgens wordt de reis via Kaap de Goede Hoop met al zijn
ontberingen en de aankomst te Batavia beschreven. Aan het eind van deze
‘gereconstrueerde’ reis wordt het culturele en maatschappelijke leven in Batavia
belicht.
Met dit laatste onderdeel zijn wij aanbeland bij het onderwerp van deze Indische
Letteren: als Werkgroep Koloniale Literatuur willen wij u graag iets van het Batavia
in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw laten zien.
Marijke Barend, zoals gezegd één van de docenten binnen de
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werkgroep, werkt op dit moment aan een studie over het leven en het werk van
Nicolaus de Graaff. De Graaff heeft in de zeventiende eeuw maar liefst vijf reizen
naar de Oost gemaakt en is ook in Batavia geweest. Hij heeft daarover geschreven
in zijn Oost-Indise Spiegel. Marijke Barend zal u in de eerste bijdrage niet alleen
daarover iets vertellen, maar ook iets over zijn leven, zodat u De Graaff als een
voorbeeld kunt zien van al diegenen die een reisverslag hebben geschreven. Uiteraard
zal zij zich niet beperken tot het gebied van het huidige Indonesië, maar verhaalt zij
‘vanaf het vaderland, via de Kaap tot in Batavia’: over het gehele gebied waarover
de VOC toen zeggenschap had of waarmee zij betrekkingen onderhield.
Mede door het grote enthousiasme van Bert Paasman tijdens de doctoraalgroepen
heeft een aantal studenten in Amsterdam besloten om af te studeren op een onderwerp
binnen de koloniale literatuur. Katinka Timmer is onlangs afgestudeerd op het leven
en het werk van Dirk van Hogendorp. Dirk is net als zijn vader en zijn zoon een
aantal jaren in Batavia geweest. In de tweede bijdrage zal Katinka Timmer u iets
vertellen over de drie Van Hogendorps en hun leven in de Oost.
Adrienne Zuiderweg bereidt een scriptie voor over de bloei en het verval van
Batavia. Zij heeft niet alleen heel veel teksten gevonden over de stad maar zij heeft
ook een grote collectie dia's aangelegd met afbeeldingen van het oude en het nieuwe
Batavia. Ikzelf (Nicole Sol) houd mij bezig met de kunsten en wetenschappen in
Batavia en in het bijzonder met de poëzie. In de laatste bijdrage in deze Indische
Letteren nemen wij u mee op een wandeling door Batavia. De ‘wandeling’ begint in
wezen al op zee: Batavia en haar haven zijn in zicht. Eenmaal aan land wordt u
meegenomen langs de mooiste straten en gebouwen van Batavia. De tocht waarvoor
wij u uitnodigen voert echter niet alleen door de stad, maar ook door de eeuwen:
bloei en verval van Batavia zullen nader worden belicht. Tijdens de lezingenmiddag
in Leiden op 27 mei is een groot aantal dia's getoond. Een klein deel daarvan vindt
u in deze Indische Letteren als illustratie terug.
De Werkgroep Koloniale Literatuur uit Amsterdam hoopt in een later stadium van
haar onderzoek de gelegenheid te hebben, u over haar bevindingen te berichten. Voor
nu wensen wij u veel leesplezier toe.
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Oost-Indisch gespiegeld: het werk van Nicolaus de Graaff
M.L. Barend-van Haeften
Was het werkelijk zo slecht gesteld met de kwaliteit van de Nederlandse wondhelers
in dienst van de Oostindische Compagnie als de Fransman Tavernier wil doen
voorkomen? Deze veelgelezen en door koning Lodewijk XIV onderscheiden reiziger
heeft voor de Nederlandse chirurgijns maar weinig goede woorden over. In de
Nederlandse vertaling van zijn werk uit 1682 komen in het hoofdstuk ‘'t Beleit der
Hollanders in Asia’ herhaaldelijk klachten voor aan het adres van Nederlandse
chirurgijns.1 Tavernier verwijt de Compagnie niet bij machte te zijn geweest goede
chirurgijns aan te trekken. Ze neemt jonge jongens in dienst die de barbierswinkel
nog maar net ontgroeid zijn en die niet veel meer hebben geleerd dan baarden scheren
en steekwonden verzorgen. Hij verhaalt hoe hij eens met eigen ogen te Batavia een
Nederlands chirurgijn van een zojuist uit Nederland aangekomen schip geboeid
opgebracht zag worden. Acht van de tien zieken die deze chirurgijn op zee een
laxeermiddel had toegediend, waren vrijwel onmiddellijk daarna gestorven. Omdat
de Nederlandse wondhelers van Batavia begrepen dat hun collega slechts de galg
restte, wilden ze die schande voorkomen en vergiftigden ze hem zelf.
Eén van de chirurgijns in dienst van de Compagnie was Nicolaus de Graaff.
Nicolaus werd in 1619 in Alkmaar geboren en volgde in zijn geboorteplaats een
opleiding tot chirurgijn bij IJsbrand Coppier. Om zich verder in de kunst der chirurgie
te bekwamen en omdat reislust hem bekroop, trad hij in 1639 in dienst van de VOC
te Hoorn om als onderchirurgijn naar de Oost te vertrekken. De verre reis daarheen
zou hij vijf keer maken. Net als veel van zijn vakbroeders schreef hij een verslag van
de in totaal zestien reizen die hij over de hele wereld maakte. Dat verscheen in 1701
postuum als Reisen van
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Nicolaus de Graaff, na de vier gedeeltens des werelds te zamen met de Oost-Indise
Spiegel.2 Aan deze Oost-Indise Spiegel ontleende Rob Nieuwenhuys de titel van zijn
bekende en inspirerende handboek over de Indisch-Nederlandse letterkunde.
Nicolaus kwam uit een reislustige familie. Op 18 augustus 1619 werd hij te Alkmaar
als Claes ten doop gehouden.3 Zijn ouders, Dirck Claes Graaff en Hester Jans, lieten
in 1643 te Alkmaar hun testament opmaken.4 Daarin benoemden ze hun enige zoon
tot universeel erfgenaam. Toen Hester Jans in 1654 een aantal zaken in dat testament
veranderde, was haar man blijkens het document op reis in Indië.5
Eind april 1639 zette De Graaff als negentienjarige voor het eerst zelf koers naar
de Oost. Van die verre reis keerde hij vier jaar later behouden in het vaderland terug.
Hij vergat niet een opmerkelijk chirurgisch voorval in zijn reisverslag te vermelden.
In een gevecht met de Portugezen wordt een grote kraak buitgemaakt met aan boord
onder meer een ‘dikke vette Paap’. Wanneer deze paap tijdens een vrolijke maaltijd
de admiraal van het Nederlandse schip belooft diens vrouw in Nederland eens te
zullen minnekozen, terwijl de admiraal op zee verblijft, ontsteekt de admiraal in
woede. Na afloop van de maaltijd wordt de paap op tafel vastgebonden en door de
opperchirurgijn van het Nederlandse schip ontmand, ‘welke gelubde Paap gesond
in Holland is gekomen’, aldus De Graaff.
Hij had de smaak van het reizen te pakken en vertrok begin 1644 voor een tweede
reis naar Oost-Indië. Een schedelbreuk en een grote hoofdwond, die hij op z'n eerste
tocht eind 1640 bij de belegering van Malakka had opgelopen, hadden hem de reislust
kennelijk niet ontnomen. In juli 1646 was hij weer terug in het vaderland.
Op 14 april 1647 trouwde Nicolaus te Alkmaar met Lysbeth Zierickx uit Niepoort,
een wijk net buiten de poorten van de stad.6 Onmiddellijk daarna vertrok hij, dit keer
voor een korte reis op een walvisvaarder naar Groenland. Op 11 juli 1649 werd hun
zoon Joannis ten doop gehouden.7 Tevoren was vader Claes naar de Middellandse
Zee afgereisd. Na een volgende zware reis naar Brazilië, maakte De Graaff onder
admiraal De Ruyter een aantal oorlogstochten van kortere duur. Op zijn elfde reis
naar de Middellandse Zee om de Turkse Zeerovers te bestrijden, nam De Graaff zijn
veertienjarige zoon Joannis mee als derde meester. Ook op zijn twaalfde reis
vergezelde zijn zoon Joannis hem als onderchirurgijn.
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Gezicht op de stad Mongeer vanaf de rivier de Ganges. Nicolaus de Graaff, Bengalen 1671. (foto
UBL collectie Bodel Nijenhuis 314I110)
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Beiden maakten de zomer van 1666 de twee grote zeeslagen onder De Ruyter in de
tweede Engelse Oorlog mee. Er volgde nog één korte reis. Of Joannis meeging, meldt
het verhaal niet. Tussen de twaalfde en dertiende reis lieten De Graaff en zijn vrouw
hun testament maken.8 Daaruit blijkt dat ze twee kinderen bezaten: een dochter Hester
en een zoon Joannis.
Na deze serie korte reizen vertrok De Graaff tot slot voor een drietal lange tochten
naar de Oost. De inmiddels negentienjarige Joannis vergezelde zijn vader op diens
veertiende reis als onderchirurgijn. Vlak voorbij de evenaar moest De Graaff op 20
februari 1669 tot zijn verdriet zijn zoon een zeemansgraf geven. Eind juni kwam hij
op de rede van Batavia aan. Vandaar vertrok hij via Ceylon naar Bengalen, waar hij
ruim twee jaar verbleef. Op zijn reis stroomopwaarts langs de Ganges werd hij te
Mongeer gedurende zeven weken gevangen gezet op verdenking van spionage. Hem
was namelijk van Compagnieszijde verzocht de voornaamste steden en gebouwen
‘af te tekenen’. Pas na herhaalde bemiddelingspogingen van de opperhoofden der
Compagnie, herkreeg De Graaff zijn vrijheid. De uitwerking van een schets die hij
toen maakte, leverde in 1671 een pentekening en aquarel op van het gezicht op de
stad Mongeer vanaf de rivier de Ganges, die thans berust in de Bodel
Nijenhuis-collectie van de Universiteit van Leiden. Daar bevinden zich nog drie
andere unieke pentekeningen en aquarellen, die De Graaff op dezelfde reis in 1671
maakte.9 Na een verblijf van ruim twee jaar te Bengalen, vertrok De Graaff november
1671 naar Ceylon. Of hij, net als veel van zijn landgenoten, te Bengalen fortuin heeft
gemaakt, is niet duidelijk. De Graaff ging niet meer naar Batavia terug. Aangekomen
bij de Kaap, sloot het schip van De Graaff zich aan bij de retourvloot van Aernoud
van Overbeek. Deze Van Overbeek was de auteur van wiens hand in 1671 te
Amsterdam de Geestige en vermaeckelicke reys-beschryvinge naer Oost-Indien was
verschenen, een burleske reisbeschrijving in briefvorm van de overtocht die Van
Overbeek in het jaar 1668 van Amsterdam naar Batavia had gemaakt.10
Inmiddels was dochter Hester in augustus 1670 gehuwd met Claes Jansz van
Sanen.11 Ze moet snel weduwe zijn geworden, want al in 1671 wilde ze de herberg
‘De Vergulde Valk’, die ze van haar man erfde, verkopen.12 Zelf overleed ze op 31
juli 1673.13 Terwijl De Graaff in de Oost verbleef, kocht zijn vrouw in 1671 in haar
woonplaats Egmond aan Zee een huis ter waarde van 485 gulden. Het volgend jaar
kocht Mr. Claes, inmiddels weer uit Indië terug-
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gekeerd, het achterhuis achter zijn eigen woning in de Noorderstraat.14 Op 4 augustus
1673, vlak nadat dochter Hester gestorven was, lieten De Graaff en zijn vrouw hun
testament vastleggen.15
Nog had Nicolaus van het reizen niet genoeg. Eind 1675 nam hij als 56-jarige
weer dienst bij de VOC. Van Batavia vertrok hij september 1676 via Ceylon naar
Cochin, op de kust van Voor-India. Het jaar daarop maakte hij een reis naar Perzië.
December 1678 ging hij van Cochin onder zeil en voer via Ceylon naar de Kaap. In
zijn reisverhaal geeft hij een prachtig verslag van zijn beklimming van de Tafelberg.
Dat verslag werd in 1742 anoniem opgenomen in het Beknopt verhaal der vesting,
stad en 't land van de Kaap Goede Hoop.16 Dat Beknopt Verhaal stond afgedrukt
achter een ook al anonieme Beschryving van Batavia. Deze Beschryving van Batavia
uit 1742 blijkt een bijgewerkte uitgave van de stadsbeschrijving van Batavia uit de
tweede druk van De Graaffs Oost-Indise Spiegel. Aan de Kaap heeft De Graaff van
de voornaamste bergen de hoogte gemeten. Die meting bleek achteraf bijzonder
nauwkeurig, ook al wilde Valentijn dat in zijn beschrijving van de Kaap de Goede
Hoop uit 1726 anders doen voorkomen.17
Terug in het vaderland werd hij op 21 april 1680 genomineerd tot diaken. Niet De
Graaff maar Pieter Hendricks werd gekozen en door de kerkeraad benoemd.18 Op 8
december 1680 overleed zijn vrouw Lysbet Sierickx.19 Niet lang daarna hertrouwde
De Graaff met de weduwe Grietje Cornelis, net als zijn eerste vrouw vroedvrouw te
Egmond.20 In tegenstelling tot Lysbet was Grietje de schrijfkunst machtig, zij kon
althans haar eigen handtekening onder officiële papieren zetten, terwijl Lysbet dat
met een kruisje moest afdoen.
Een opmerkelijke getuigenis dateert van 7 november 1682. Die dag verschenen
op verzoek van de baljuw van Egmond aan Zee een viertal personen bij notaris Van
Twuyver om onder ede een verklaring af te leggen ten nadele van Mr. Claes de
Graaff, gewezen schout van Egmond aan Zee. Ze hadden gezien dat op de
dinsdagavond daarvoor Mr. Claes in de herberg ‘'t Wapen van Alkmaar’ met een
aantal mensen vredig had zitten praten en drinken. Vervolgens had hij een glas bier
laten tappen en dat zonder enige zichtbare aanleiding in het gezicht gegooid van
Jacob Schoon. In een daaropvolgend gevecht had hij Schoon zo toegetakeld dat het
bloed uit zijn gelaat op de vloer was gestroomd ‘alsof daar een beest geslacht was’.
Omstanders hadden vervolgens onder het oog van zijn inmiddels aanwezige huisvrouw
een groot mes uit zijn zak gehaald. Vloekend en tierend verliet De Graaff de herberg,
kwam
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weer terug en verklaarde dat er nog één in het dorp was, die aan de beurt zou komen.21
Op 30 mei 1683 werd Hester Claes ten doop gehouden, dochter van Mr. Claes en
Grietje Cornelis.22 Grietjes zuster Trijn was getuige. Mr. Claes zelf was niet aanwezig.
Die was op 9 mei 1683 voor de laatste maal naar de Oost vertrokken. Of de
voornoemde vechtpartij van invloed is geweest op zijn besluit Egmond te verlaten
wordt niet vermeld. De scheepssoldijboeken van ‘De Ridderschap van Holland’,
waarop hij de overtocht maakte, zijn bewaard gebleven. Daarin valt te lezen dat De
Graaff als opperbarbier 36 gulden per maand beurde, en dat hij aan zijn huisvrouw
Grietje Cornelis jaarlijks drie maanden gage deed toekomen.
Na een vrij voorspoedige reis kwam ‘De Ridderschap’ te Batavia aan. Vandaar
vertrok De Graaff juni 1684 voor een handelstocht naar de kust van China. Weer
terug in Batavia deed men De Graaff het vererende verzoek als opperchirurgijn mee
te gaan in een gezantschap naar de keizer van China. Men vertrouwde erop goed
gebruik te kunnen maken van zijn diensten, te meer omdat hij, zoals hij zelf - niet
geheel ten onrechte - zegt, ‘Enige kennisse [had] vande teken-, wis- en meet-konst’.
Op dringend verzoek van zijn schipper echter, ging hij mee naar Bengalen, alwaar
hij veel oude bekenden ontmoette.
In november 1685 keerde hij uit Bengalen terug te Batavia. Na een reis naar de
Molukken, en nog een tocht naar Bantam verzocht hij toestemming om naar het
vaderland terug te keren. Hij eindigt zijn verslag enigszins teleurgesteld met verhalen
over moordende amokmakers, wangedrag van slaven, dronkenschap van matrozen,
messentrekken en vechten, waarvoor te Batavia strenge straffen werden uitgedeeld.
Zijnde dese order op dese dronke fielten een seer nodige saak: want voor
desen plagt een eerlijk man, over dese plaats gaande, niet veilig te wesen,
en wierd niet alleen 's avonds, maar ook op den helderen dag van haar
aangerand en mishandeld.24
Op 13 augustus 1687 kwam De Graaff op of rond zijn 68ste verjaardag weer in zijn
vaderland aan. Op 14 oktober 1688 werd in het Oud Rechterlijk Archief van Egmond
aan Zee melding gemaakt van de taxatie van de erfenis van wijlen Mr. Niclaas de
Graaff, te weten een half huis te Egmond aan Zee ter waarde van 30023
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gulden.25 Dat betekent dat zijn sterfdatum die tot nu toe voor 14 april 1701 werd
gedateerd, thans veel nauwkeuriger te traceren valt: kort vóór 14 oktober 1688. Zijn
reisverhalen en zijn Oost-Indise Spiegel heeft hij waarschijnlijk na thuiskomst van
zijn laatste reis tussen 13 augustus 1687 en oktober 1688 op schrift gesteld.
Wat beoogde De Graaff nu eigenlijk met het schrijven van zijn Oost-Indise Spiegel?26
In het voorwoord benadrukt hij dat hij zijn tekst zo waarheidsgetrouw mogelijk
samenstelde onder de titel Oost-Indise Spiegel, omdat er niet alleen algemene zaken
instaan die anderen al hebben beschreven, maar ook bijzondere voorvallen. Met die
nadruk op het samengaan van algemene en bijzondere zaken, lijkt hij een combinatie
te geven van twee soorten ‘spiegels’ die men wel onderscheidt: exemplarische en
encyclopedische spiegels. Beide soorten geschriften vervullen een didactische functie.
Exemplarische spiegels geven een voorbeeld, ze laten zien hoe mensen zich wel of
juist niet moeten gedragen. Encyclopedische spiegels daarentegen verschaffen kennis
op een bepaald gebied. Binnen het kader van een encyclopedische spiegel van
Oost-Indië, schreef De Graaff een aantal exemplarische hoofdstukken, die namelijk
waarin hij uitgebreid de ondeugdelijke levenswijze schetst van diverse landgenoten
in de Oost.
De Graaff komt in de Oost-Indise Spiegel voor het eerst zelf aan het woord na een
aan Nieuhof ontleende stadsbeschrijving van Batavia.27 In ongemeen felle
bewoordingen schetst hij de ondeugden waaraan zowel blanke als gekleurde vrouwen
in Indië zich bezondigden. De eerste zonde die hij behandelt is die der hovaardij of
hoogmoed. De blanke en gekleurde kolonistenvrouwen in de Oost leven naar zijn
zeggen hovaardig, wulps en weelderig, steken zelf geen hand uit en laten zich door
slaven bedienen. Die slaven schelden ze om het minste en geringste uit voor
allemanshoer, hoerenkind of slavenhoer en laten ze bij het kleinste vergrijp naakt
aan een paal binden en met een gespleten rotting geselen tot de lappen vlees er bij
hangen. Die laten ze met zout, peper en pekel inwrijven opdat het doorgeslagen vlees
niet zal verrotten en gaan stinken. De Graaff verzucht in zijn commentaar dat hij hier
moeilijk kan spreken van een christelijke handelwijze. Weliswaar aanvaardt hij
slavernij, God heeft die slaven nu eenmaal het licht van het evangelie niet
geopenbaard, zodat ze zo ongelukkig zijn in eeuwige slavernij te moeten leven, maar
het blijven mensen en zijn geen dieren.
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Een belangrijk punt van kritiek ook is de luiheid van Oostindische vrouwen, vooral
van hen die in de Oost zijn geboren. Ze zijn te lui om hun eigen kinderen op te voeden;
die geven ze dadelijk na de geboorte aan hun slavinnen. Erger nog dan met de vrouwen
is het gesteld met de kinderen te Batavia. Die hangen de hele dag in ledigheid rond,
zitten ‘als de apen op hun gat’ omdat ze nog niet op een stoel kunnen zitten en kennen
geen tafelmanieren. Hierna doet De Graaff z'n beklag over de geilheid van
Oostindische vrouwen:
want het meestendeel, is so rits en gaeyl, als een deel ritse teeven, en dat
niet alleen naar Hollanders, of Kastise, of Mistise, mans personen; maar
wy soude u meer als een exempel konnen aanwijsen, van sodanige, die
met haar eygen Swarte jongens, en slaven te doen hebben gehat, waar van
dat de slaven ook sijn opgehangen.28
Nog erger in zijn ogen zijn de Nederlanders er aan toe ‘die haar selfs aan een leelijke
zwartin komen te verhangen’. Hij gelooft niet dat er veel onderscheid bestaat tussen
hen en de duivel, bovendien, tiert hij, zijn ze hoerachtig als beesten.
Maar dit ‘zwarte kanalje’ wil hij verder met rust laten om de Hollandse, kastische
en mistische vrouwen ervan langs te geven. Het meest treft hem hun hoogmoed en
de grootse staat waarin ze leven. Ze dragen prachtige kleren van dure stoffen, dossen
zich uit met parels en diamanten:
Dus sittense by honderde, inde Kerk opgepalleert, als geparelde poppe te
pronken, de minst van hen alle schijnt eer een Princes als een burgers
vrouw of dogter te wesen, so datter den Hemel selfs af walgt, en dat meer
is, als sy naar de Kerk gaan of wederom naar huys keeren, wort de minste
van haar alle van haar slave, die agter haar gaat als een kipper-sol, of sonne
scherm, voor de hetten der sonne boven 't hooft gedragen.29
In de rest van de paragraaf benadrukt De Graaff de geringe komaf van de vrouwen
die uit Holland naar Indië komen, het onheil dat ze veroorzaken als ze - klandestien
- meereizen op weg naar de Oost, hoe ze soms te Batavia bij een hoerenwaard
belanden of zelf een kroegje opzetten met ‘een duyfje of twe op slag, voor de gaande
en komende man’. Aan het eind van deze ‘fraaie’ paragraaf uit de
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Oost-Indise Spiegel verzekert De Graaff dat alles waarover hij heeft geschreven
infame hoeren betreft en dat eerbare vrouwen het zich vooral niet aan moeten trekken.
Daarna beschrijft hij hoe de Compagnie in de Oost juist door eigen dienaren werd
opgelicht. Dat gebeurde vooral via de verboden particuliere handel. Hij geeft daar
een aantal duidelijke en uitgebreide voorbeelden van aan de hand van de vaart op
Japan en Bengalen. Particuliere handel werd ondanks de strenge straffen die de
bewindhebbers uitvaardigden door mannen en door vrouwen bedreven. Iedereen
deed aan deze vorm van ondermijning van de VOC mee. Ook hoge heren waren uit
op eigenbelang. De Graaff:
vermits ik geloof dat meest alle mensche uit der natuer, tot rijkdom en
staat genegen zijn, en veele onder deselve zijn die noyt so lange sy leven,
van de staat sugt, en gelt gierigheid versadigt zijn.30
Over de toestanden in de Compagnies-ziekenhuizen kan De Graaff niet veel positiefs
vermelden, evenmin als over de ziekentroosters, die de Compagnie nog het meest
oplichten en tegen wie De Graaff dan ook fel uitvaart. Ook in de paragraaf over het
beheer van de goederen van overledenen wordt een aantal misstanden gesignaleerd.
Stervenden worden aan boord, aan land of in een ziekenhuis van hun eigendommen
beroofd en boekhouders lichten de boel op ten nadele van de nabestaanden.
Boekhouders schromen ook niet matrozen financieel te benadelen, matrozen die het
toch al vaak niet veel beter dan slaven hebben.
Wat de afkomst van de meeste dienaren van de Compagnie betreft, vermeldt De
Graaff dat veel mensen die in het vaderland have en goed hebben verloren en in
armoede leven, dienst nemen om zo snel mogelijk weer fortuin te maken. Voorts
vertrekken louche types, waaronder bankroetiers, verlopen studenten en
wittebroodskinderen naar de Oost, die
inde plaats van alderhande lekkere biertjes en wijntjes, stinkent water
moeten suypen, dat ook somtijds so brak is, of 't met sout water gemengt
was, [...] inde plaats van gesoden, en gebrade hoendere, kappoendere,
venissoene en pasayade, haar met een bak kad-jang of bone, die vol torre
sitten moeten vernoegen, of met een hagje rauw spek, en half verrot vlees
[...] en voor schoon tarwen broot, een bak
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vol zwarte sandige, en steenege rijs moeten in de maag stoten31
Ondanks al deze kritiek laat De Graaff er geen twijfel over bestaan in zijn Oost-Indise
Spiegel het Compagniesbelang te willen verdedigen. In een apart stukje, getiteld
‘Teegen Werp’, gaat de auteur in op motieven om de Compagnie op te lichten. Op
het argument dat de lonen te laag zijn, merkt hij op dat de Compagnie velen - zoals
beloofd - de kost geeft, ook al mest ze haar dienaars niet vet. Dat moet ook niet want
al te vette lieden kunnen in warme landen immers niet ‘als hase winde’ door bergen,
bossen en dalen marcheren. De Compagnie ziet terecht scherp toe op misbruik door
particuliere handel. Ze heeft immers jaarlijks veel onkosten. Bovendien hoort ieder,
naar De Graaffs overtuiging, eigen belang ondergeschikt te maken aan het algemeen
belang. Want de Compagnie is ‘de kostelijkste Parel’ aan de kroon van het vaderland,
die menig ingezetene kost en werk verschaft, voor de welvaart waarvan een ieder
dus moet bidden en aan wie een ieder door de eed getrouwe dienst is verschuldigd.
Naast een actuele verdediging van het Compagniesbelang lijkt De Graaff zijn
lezers de les voor te willen houden dat ze een deugd- en arbeidzaam leven moeten
leiden zoals dat een goed christen-vaderlander betaamt. Luiheid, drank- en genotzucht,
oplichting, de wens naar steeds meer rijkdom en aanzien, en wangedrag jegens
ondergeschikten haalt hij daarbij flink over de hekel.
Uitgangspunt bij het speciaal aan de kaak stellen van de vrouwelijke ondeugden
lijken de (protestants-)christelijke voorschriften die in die tijd in Nederland voor de
gehuwde vrouw golden. Een getrouwde vrouw behoorde volgens die opvattingen
binnenshuis een kuis en ingetogen leven te leiden en trouw en onderdanig te zijn aan
haar echtgenoot. Daarbij diende ze de zorg voor het huishouden en de opvoeding
der kinderen op zich te nemen. Van al deze deugden bespeurde De Graaff er maar
weinig bij de vrouwen in Indië.
In hoeverre De Graaff de Oostindische werkelijkheid weerspiegelde, of in hoeverre
hij in zijn zedenschildering op een topische manier hekelt, daarover moet verdergaand
onderzoek uitsluitsel geven. De Graaff was zeker niet de eerste die Nederlandse
misstanden in Indië onder de aandacht bracht. Voor hem had de al eerder genoemde
Fransman Tavernier daar uitvoerig op gewezen. Wellicht had deze Franse reiziger
met de Nederlanders nog een appeltje

Indische Letteren. Jaargang 3

137
te schillen. Hij had zich immers in 1645 te Batavia maar met veel moeite kunnen
redden uit een affaire waarbij hij van particulier handel drijven in diamanten was
beschuldigd. In zijn reisbeschrijving is Tavernier vervuld van wrok en heeft hij voor
de Nederlandse Compagniesdienaren maar weinig goede woorden over. Herhaaldelijk
wordt door hem de geringe komaf van Nederlandse Oostindiëgangers benadrukt. De
Hollanders in Indië gedragen zich voorts wreed jegens elkaar, jegens de
gekoloniseerde bevolking en jegens hun slaven, ze zijn ontrouw, oneerlijk en gierig,
bezondigen zich aan dronkenschap, laten misstanden in de ziekenhuizen bestaan,
hebben slechte chirurgijns en ziekentroosters en ook de kolonistenvrouwen misdragen
zich op velerlei manier. In een tweetal paragrafen verhaalt hij van hun hoogmoedig,
wellustig en wreed gedrag, en wordt de grootse staat waarin ze leven benadrukt.
Jegens hun slaven gedragen ze zich zelfs nog wreder dan de mannen.
Ook in de vroom stichtelijke verzenbundel D'Indiaense Tyfferboom uit 1670 van
Matthijs Cramer komen, temidden van ‘onmeedoogend stichtelijke prulvaerzen’,32
gedichten voor over vaderlands wangedrag in de Oost, die betrekking hebben op
hovaardij, hoererij, bedrog, vloeken, dronkenschap, schijnheiligheid, pochen,
achterklap en nijd.33
Een bundel die in opzet veel aan de Oost-Indise Spiegel doet denken, is de Curieuse
beschrijving [...] van verscheiden Oost-indische gewesten uit 1677 van Pieter van
der Burg.34 Net als De Graaff schetst hij een soort encyclopedisch overzicht van
Oostindische zaken, gelardeerd met klachten over wangedrag van landgenoten in de
Oost. In een beschrijving van de stad Batavia schetst de auteur hoe trouweloos wordt
omgesprongen met de goederen van de Compagnie. De matrozen en soldaten, die
vaak slechts stenige rijst te eten krijgen, gedragen zich bijzonder goddeloos. Ze
schelden en vloeken, en wentelen zich als zwijnen in alle soorten onreinheden. Roven,
stelen, drinken en hoererij is aan de orde van de dag. Daar komt bij dat de
Nederlanders te Batavia veel te weinig naar de kerk gaan en diegenen die op zondags
gaan zijn veel te mooi uitgedost. Van der Burg vraagt zich af waar ze het met hun
sober loon van doen en ontwaart meer hovaardij dan ‘regte devotie en liefde tot het
woord Gods’. Bovendien kan een eenzame matroos altijd wel zijn gerief halen bij
een getrouwde vrouw, die er wat bijverdient als haar echtgenoot op reis is.
Opvallend is dat veel van wat De Graaff beschreef bij de gewoonten van Europese
en Euraziatische vrouwen, al een eeuw

Indische Letteren. Jaargang 3

138
eerder voorkomt in de eerste Nederlandse reisbeschrijving van de hand van Jan
Huygen van Linschoten uit 1596.35 In diens gezaghebbende, veelgelezen en vaak
vertaalde Itinerario, die sterk op een aantal Portugese bronnen steunt, beschrijft Van
Linschoten onder meer in een apart hoofdstuk de zeden en gewoonten van Portugese
en mestiezenvrouwen in Indië. Wat opvalt is de overeenkomst tussen Van Linschoten
en De Graaff in hun beschrijving van kostbare kleren en sieraden, die de vrouwen
bij kerkgang dragen. Ook andere details komen overeen, zoals de beschrijving van
het met de hand eten. Bovendien benadrukt Van Linschoten, net als De Graaff, de
genotzucht en onkuisheid van de vrouwen in Indië.
Waarschijnlijk heeft De Graaff een betrekkelijk groot contemporain lezerspubliek
bereikt. Het lezen van reisverhalen was in die tijd populair. Er zullen heel wat
vaderlandse lezers geweest zijn die, net als Petrus Rabus, graag reisverhalen lazen
vanwege de ontspanning en om het onbekende te leren kennen. Door middel van
samenvattingen in zijn tijdschrift de Boekzaal van Europe bracht Rabus het publiek
op de hoogte van nieuw verschenen reisverhalen. In de Uittreksels van november en
december 1701 vatte hij de Reisen en de Oost-Indise Spiegel voor de geïnteresseerde
lezer samen.36 Gedurende de hele achttiende eeuw zou de Oost-Indise Spiegel in de
belangstelling blijven. In 1719 kwam een Franse vermeerderde vertaling op de markt
van de vijf reizen naar de Oost en van de Oost-Indise Spiegel, uitgegeven bij de in
zijn tijd bekende verzamelaar en uitgever van reisverhalen Jean Frederic Bernard.37
Enige tijd later verscheen in 1742 de al eerder genoemde anonieme Beschryving van
Batavia. In een bijzonder uitgebreid compilatiewerk van reisverhalen van reizigers
van allerhande nationaliteiten werd De Graaffs Oost-Indise Spiegel in 1755
samengevat in het twaalfde deel. In een noot aldaar valt te lezen dat men van De
Graaffs werk gebruik maakte
vermits zyne Beschryving de jongste is, welke men kent, gelyk ook dewyl
hy van die van vorige Reizigers gebruik gemaakt, en zich in verscheide
Reizen lange te Batavia opgehouden heeft, een man van goed oordeel
geweest is, en zyne aantekeningen, in Holland uitgegeven, niet
tegengesproken zyn.38
De anonieme auteur van Batavia, de hoofdstad van Nederlands O. Indien dacht daar
waarschijnlijk iets anders over. In het hoofdstuk ‘De zeden der inwoonderen van
Batavia’ haalt hij de geschrif-
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ten van De Graaff en Tavernier aan. En hoewel de auteur ‘des Schryvers uitdrukkingen
[n.l. die van De Graaff], uit achting voor de Dames van het Oosten’ nauwelijks durft
memoreren, doet hij zulks toch, om daarna andere getuigenissen aan te halen ‘volgens
welke de Zeden van Batavia niet alleen in een beter licht moeten worden beschouwd,
maar zelfs in veel opzichten die van ons vaderland zouden overtreffen’.39 Als
voornaamste oorzaak voor de zo negatieve zedentekening van De Graaff en dergelijke
schrijvers ziet de beschrijver van Batavia het feit dat ze ‘alleen het gemeen en
ongebonden volkje [hebben] beschouwd, en naar derzelver, mogelyk merkelyk
vergroote, onhebbelykheden, de geheele Stad [hebben] geschetst’.40 Zo was in 1783
voor de auteur van Batavia, de hoofdstad van Nederlands O. Indien althans, alles
netjes op z'n pootjes terecht gekomen.
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Drie averechts: de Van Hogendorps in Oost-Indië
F.M. Timmer
Ik wil u voorstellen aan drie generaties uit het geslacht Van Hogendorp.1 Drie
personen, die enkele jaren in Oost-Indië hebben gewoond. Zij verdienen niet alleen
een plaats in de geschiedenis, maar ook in de literatuur van Oost-Indië.

Willem van Hogendorp
Allereerst wil ik u kennis laten maken met Willem van Hogendorp.2 Hij werd op 23
juni 1735 geboren en ging op jeugdige leeftijd te Leiden studeren. Op achttienjarige
leeftijd promoveerde hij in de rechten, waarna hij enkele reizen ondernam.
Na zijn terugkomst leerde hij in Den Haag Carolina Wilhelmina van Haren kennen.
Zij was een dochter van Onno Zwier van Haren, de schrijver van het treurspel Agon,
Sulthan van Bantam. Onno Zwier van Haren was niet gelukkig met de keuze van
zijn dochter. Toch trouwde het stel3 en kreeg zes kinderen.
Door de grote uitgaven van het gezin en de financiële crisis hier ten lande in
1772-17734 ging Willems kapitaal verloren en hij besloot naar Oost-Indië te gaan
om rijk terug te keren. Met aanbevelingsbrieven van Willem V maakte hij in Batavia
zijn opwachting bij de gouverneur-generaal met het verzoek hem een betrekking in
dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie aan te bieden.5
Al spoedig werd Willem aangesteld tot resident van Rembang, in het noordoosten
van Java.6 Een paar jaar later werd hij benoemd tot administrateur van de
etablissementen van de Compagnie op Onrust, een eiland in de baai van Batavia.
In die tijd was Willem vaak in de stad Batavia, waar het bestuur
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gezeteld was. Naast zijn werkzaamheden voor de Compagnie verdiende hij een aardig
zakcentje met het vervoeren van goederen met zijn eigen schepen. Deze particuliere
handel was verboden, maar overtreders werden nauwelijks gestraft.7
Willem was ook actief op het gebied van kunst en wetenschap. Zo was hij
medeoprichter van het Bataviaasch Genootschap van Konsten en Weetenschappen,
dat 24 april 1778 officieel zijn bestaan kreeg en dat het bevorderen van kunsten en
wetenschappen met de nadruk op het onderzoek ten dienste van de landbouw en
koophandel ter bevordering der welvaart van Oost-Indië ten doel had.8
In de eerste uitgave van de Verhandelingen van dit genootschap gaf Willem een
beschrijving van de stad Batavia, waarin hij over de levenswijze der Europeanen
aldaar het volgende schreef:
De Europeezen, zoo wel de dienaars der Maatschappy, als de burgers,
hebben meest allen fraaie huizen, die wel gestoffeerd zyn: de rytuigen zijn
Charetten, vernist, geschilderd, of verguld, naar maate van den rang, dien
men bekleedt; men telt omtrent drie honderd rytuigen, waar onder 130 van
de wagen verhuurders. Het speelevaaren, 't geen veel by avond, in de
maaneschyn, plagt te geschieden, met roei vaartuigen, Orenbaaien
genaamd, is thans geheel buiten den smaak. De gewoone wyze van leeven
der fatsoenlyke lieden, is, des morgens van twaalf uuren, het werk van de
Maatschappye, naar maate van ieders bedienge, te verrichten; om twaalf
uuren een vriendenmaaltyd te houden; van twee tot vier uuren te slaapen;
dan te gaan ryden of wandelen; van zes tot negen uuren den avond, in een
speelof praatparty, door te brengen, daar men gewoonlyk den avondmaaltyd
houdt tot elf uuren; zynde de dronkenschap geheel onbekend.9
In diezelfde Verhandelingen loofde hij een extra beloning uit voor de winnaar van
de prijsvraag: hoe de koepokinenting oftewel pokkeninenting in Oost-Indië het beste
kon plaatsvinden. Over dit onderwerp had Willem in 1779 al een novelle geschreven,
getiteld Sophronisba of de gelukkige moeder door de inentinge van haare dochters,10
waarin hij de inenting met het pokkenvirus voorstaat. Toen er in Batavia een kind
overleed na een inenting schreef hij in 1780 zijn Redevoering der inentinge tot de
ingezetenen van Batavia, na haare terug
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komste van Semarang11 in welke hij trachtte aan te tonen dat het kind bij inenting al
besmet was. Naast deze propagandawerkjes schreef hij gedichten, die bestemd waren
voor familie en kennissen.
In 1780 schreef hij een novelle, waarin de behandeling van de slaven centraal
staat. Binnenlandse slavenhandel was een zeer lucratieve bezigheid. In de al eerder
genoemde Verhandelingen schreef Willem dat er jaarlijks zo'n vierduizend slaven
in Batavia werden aangevoerd.12 Deze slaven werden beter gevoed, gekleed en
behandeld dan de slaven in andere Europese koloniën, meende hij, maar toch waren
er nog steeds bepaalde mensen, die hun slaven slecht behandelden. Dit waren vooral
de mestieze vrouwen, die meestal uit jaloezie handelden. Dit is dan ook het onderwerp
waar zijn novelle Kraspoekol of de droevige gevolgen van eene te verre gaande
strengheid, jegens de slaven13 over gaat. De hoofdpersoon in het verhaal is mejuffrouw
Kraspoekol, een mestieze. Zij leidt de huishouding van haar zwager Wedano. Zij
straft de slaven zwaar voor het geringste foutje. Door haar handelwijze verbruidt zij
het bij haar zwager en wordt zij gedwongen zijn huis te verlaten. Zij huurt het huis
achter dat van hem en koopt een aantal slaven. Zij is nu vrij om haar slaven af te
ranselen zoveel zij wil. Zo ook legt zij een zwangere slavin voortdurend straffen op,
omdat de slavin haar man wil zien, die eveneens in dienst is bij Kraspoekol. Deze
man moet aanzien hoe zijn vrouw zwaar wordt gestraft. Zijn medeslaven hitsen hem
op: na het roken van opium ontsteekt hij in woede en maakt amok. Met een kris
steekt hij Kraspoekol neer. Terwijl Kraspoekol al stervende haar wreedheid inziet,
bekent de tot rust gekomen slaaf zijn daad aan Wedano. Wedano draagt hem over
aan het gerecht en de slaaf wordt de volgende dag voor het huis van Kraspoekol
geradbraakt. Met dit verhaal trachtte Willem duidelijk te maken dat een ieder, met
name deze vrouwen, de slaven redelijk diende te behandelen. Tot zover Willems
literaire bezigheden.
Door zijn handelwijze zoals het openlijk handel drijven en verkondigen van zijn
mening over bestuursleden, onder wie de gouverneur-generaal, had Willem zich bij
een aantal mensen niet geliefd gemaakt. In 1784 kon hij eindelijk met een rijk beladen
schip repatriëren. Over zijn vertrek schreef een anoniem persoon:
De rol die hy in Indie gespeeld heeft, is voor zeker elk die hem kende zoo
levendig in geheugen, als zyn boos voornemen, om wanneer hy naar Europa
vertrok, ter oorzake van de door hem ondervonden tegenkanting wegens
zyne
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brutale, onmatige en roofzieke handelingen in zyn administratie ten Eiland
Onrust, door des Prinsen protektie te bewerken, dat zowel de
Gouverneur-Generaal als eenige lieden der regering waren gedeporteerd
- terwijl het aan den heer Hoogman bekende van zijn euvelmoed, dezen
bij zijn vertrek van hier deed uitroepen: Zoo er een regtvaardig God in
den Hemel is, kan die man nimmer aan de Kaap komen! - En wat is het
gevolg geweest van deze geduchte sententie? Wat kon het anders zijn dan
dat een allesverslindend element den onwaardige met zyne meest gestolen
schatten inzwolg, en hem een graf ontzeide naast den minst eerlyke, die
de aarde betreedt.14
Het schip ‘De Harmonie’, waarop Willem voer, verging met man en muis vlakbij
Kaap de Goede Hoop.15 Van het schip is tot op heden niets teruggevonden.

Dirk van Hogendorp
Laten wij nu overstappen op de volgende Van Hogendorp, de oudste zoon van Willem,
namelijk Dirk.16 Dirk werd op 3 oktober 1761 te Heenvliet geboren. Na het vertrek
van zijn vader werden hij en zijn één jaar jongere broertje Gijsbert Karel door
bemiddeling van Wilhelmina, de vrouw van Willem V, op een kadettenschool te
Berlijn geplaatst.17
In 1782 keerde Dirk als kapitein terug.18 Via relaties werd hij op een oorlogseskader
geplaatst, dat de Engelsen op zee zou bestrijden. Bij Kaap de Goede Hoop vernam
het eskader dat er vrede was gesloten en dat het eskader door moest varen naar
Oost-Indië om daar de Compagnie bij te staan bij de ongeregeldheden met enige
inlandse vorsten. Het eskader bereikte in 1784 Batavia en Dirk zag na lange tijd zijn
vader weer terug.19 Dit weerzien was slechts van korte duur, want Willem stond op
het punt naar huis terug te keren en voor Dirk riep de plicht.
De operatie tegen de inlandse vorsten verliep succesvol20 en het eskader keerde
terug naar Batavia. Dirk ging over in dienst van de Compagnie.21
Hij trouwde met Elisabeth Bartlo en vroeg om een civiel ambt, omdat dat meer
opleverde. Door aanbevelingsbrieven van Willem V werd hij in 1786 onderkoopman
en benoemd tot tweede resident te Patna in Bengalen. Deze aanstelling bleek een
teleurstelling. De
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Engelsen hadden de opiumhandel in eigen handen genomen, waardoor hij geen extra
inkomsten had. Dirk vroeg om zijn terugkeer, maar in plaats daarvan benoemde men
hem tot resident van Patna. Patna was een zeer rustige plaats en Dirk had voldoende
tijd om zich te verdiepen in het Engelse koloniale systeem. Ondertussen beviel
Elisabeth van hun zoon Carel Sirardus Willem.
Dirk kreeg vlak na de geboorte de opdracht om terug te keren. Hij werd benoemd
tot administrateur van het eiland Onrust.22 Ook deze baan bracht niet veel op.
Dirk stuurde zijn zoontje naar zijn moeder in het vaderland, opdat hij een goede
opvoeding en opleiding kreeg, want in Oost-Indië werden de kinderen opgevoed
door slaven, wat hun opvoeding niet ten goede kwam en ook het klimaat in het
vaderland was veel gezonder voor het kind.23
Dirks gezondheid ging achteruit en hij verlangde overplaatsing. Hij werd benoemd
tot resident te Japara. Hier had hij het naar zijn zin.24 In zijn vrije tijd hield hij zich
bezig met de beschrijving en de geschiedenis van Java.
Dirk voelde niets voor een lidmaatschap van het in verval geraakte Bataviaasch
Genootschap. Dit verval was volgens hem te wijten aan het ontbreken van vrijheid.
In een publikatie zei hij:
Vrijheid is de moeder en de voedster van alle deugden en goede
zielshoedanigheden; onder haar gebied bloeijen konsten en weetenschappen
van zelve; zoo dat, o, mijne landgenooten! indien wij het geluk mogen
hebben, de vrijheid op Batavia en Java eens te zien invoeren, dan zal ook
het genootschap van Konsten en weetenschappen, bestuurd door mannen
van verstand, kunde en geleerdheid, die tot hun voorzitter niet een Edelheer,
maar den verstandigsten uit hun midden zullen verkiezen, weder herleeven,
en door zijne werkzaamheden het licht der waarheid, zoo wel over Java
als over onze andere bezittingen in Oost-Indië, alom verspreiden.25
Door bemiddeling vanuit het vaderland werd Dirk benoemd tot opperkoopman. Hij
zag steeds meer in wat voor een ‘vriendjespolitiek’ er gespeeld werd en ageerde
daartegen. Om hem te sussen werd hij benoemd tot hoofd van de Oosthoek van Java.
Maar Dirk kon niet zwijgen. Men moest weten hoe corrupt de Compagnie was.
Hiertoe schreef hij zijn ‘Adres aan het Volk van Nederland’, bedoeld
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voor vrienden en kennissen en ook zijn broer Gijsbert Karel zond hij een exemplaar.
Dit exemplaar kwam echter in de verkeerde handen. De hoge heren vonden het nu
tijd worden dat Dirk de mond werd gesnoerd, zodat zij er zonder kleerscheuren vanaf
zouden komen. Op 1 januari 1798 werd Dirk op grond van vijf duistere overtredingen
gearresteerd. Hij werd overgebracht naar Batavia, om daar te worden berecht.26 Dirk
had voldoende redenen om aan te nemen dat zijn berechting zeer partijdig zou
verlopen, daarom besloot hij te vluchten. In het vaderland probeerde hij zijn onschuld
te bewijzen. Pas in 1806 werd hij gerehabiliteerd.27
Zijn vrouw was achtergebleven in Batavia en overleed spoedig. Dirk hertrouwde
met een nichtje.28
Al snel na zijn aankomst publiceerde Dirk werken over de economische situatie
in Oost-Indië. In die tijd werd hij benoemd tot lid van een commissie voor
Oostindische zaken, die een rapport moest opstellen over hoe Oost-Indië geregeerd
diende te worden en hoe de handel moest verlopen. Voordat dit rapport werd afgerond,
werd Dirk benoemd tot ambassadeur te Leningrad, hoewel hij bleef hopen op het
ambt van gouverneur-generaal van Oost-Indië.
Gedurende de regering van Lodewijk Napoleon bleef hij werkzaam op politiek en
diplomatiek gebied. Na de inlijving bij het Franse rijk diende Dirk onder Napoleon
Bonaparte als generaal en kreeg de titel van graaf.
Door zijn werkzaamheden in Franse dienst was een terugkeer naar zijn vaderland
na de slag bij Waterloo uitgesloten. Hij leefde ver van zijn familie, zijn tweede vrouw
was overleden en zijn enige zoon, Carel Sirardus Willem, zou vertrekken naar
Oost-Indië. Dirk besloot naar Brazilië te emigreren. Hij startte daar een plantage met
vrije slaven, maar dit werd geen succes. Ook zijn gezondheid verslechterde. Op 29
oktober 1822 overleed Dirk.29 Op zijn gedenksteen staat: ‘Dirk van Hogendorp,
Nederlander, Koloniaal Hervormer, Generaal van Napoleon, stierf hier’.
Terecht kreeg hij de benaming ‘Koloniaal Hervormer’, want Dirk kwam niet alleen
in opstand tegen de regering van Oost-Indië, hij stelde ook een plan op voor het
herstel van de kolonie. Een plan voor hervorming, gebaseerd op zijn kennis van en
ervaring met het Engelse landrentestelsel in Bengalen. Dirks belangrijkste punten
waren: na herverdeling van de grond een stuk land voor elke Javaan, ter compensatie
diende er grondbelasting ingevoerd te worden en het afschaffen van de gedwongen
herendiensten, waarvoor in de plaats hoofdgeld ingevoerd diende te worden. De
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Kraspoekol en een ongelukkige slavin. Uit: D. van Hogendorp, Kraspoekol of de slaavernij. (Een
tafereel der zeden van Neerlands Indiën.) Delft, M. Roelofswaert, 1800. (foto UBA 692 D 58)
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structuur van de failliete Compagnie had nooit gedeugd. Verder pleitte hij voor vrije
handel en stelde veranderingen voor onder andere op justitieel gebied.
Een ander doel dat hem voor ogen stond, was de afschaffing van slavenhandel en
slavernij. Dit werkte hij heel exact uit in zijn ‘Proeve over den slavenhandel en de
slaavernij in Nederlandsch Indië’.30 Al in 1800 stond dit idee aan de basis van zijn
enige literaire werk, zijn toneelstuk Kraspoekol of de slaavernij.31 Een bewerking
van de novelle van zijn vader. Dirk beoogde met dit stuk:
de slaavernij, en nog meer den godtergenden slaavenhandel, zoo
afschuwelijk en haatelijk als mogelijk is te maaken; en daar door, langs
alle mogelijke middelen en wegen te bevorderen het oogmerk, en den
hartelijken wensch, van alle weldenkende menschenvrienden, om zoo
spoedig mogelijk, den slaavenhandel in onze bezittingen te doen verbieden
en ophouden; en vervolgends ook trapsgewijze en met voorzigtigheid een
einde aan de slaavernij zelve te maaken.32
Opmerkelijk in het toneelstuk is de inlassing van de visite van enkele notabelen aan
Wedano, de zwager van Kraspoekol. Uit hun gesprek blijkt eens te meer dat men in
Oost-Indië op zeer slinkse wijze posities en geld wist te verwerven. Deze inlassing
is de reden geweest waarom de eerste en enige opvoering op 20 maart 1801 in Den
Haag na de eerste acte moest worden gestaakt, daar een deel van het publiek verder
spelen onmogelijk maakte. Achteraf bleek dit publiek ingehuurd te zijn door enkele
hooggeplaatste personen in Batavia.33 Echter, het stuk ging in de eerste plaats over
de afschaffing van de slavenhandel en de slavernij. Een geluid dat zeker niet nieuw
was aan het eind van de achttiende eeuw, maar dat wel nieuw was voor Oost-Indië.
Het ging nu niet om de negerslaaf, maar om de slaaf uit Celebes, Makassar, Bali en
andere kleine eilanden van de archipel. Helaas werd er geen aandacht besteed aan
dit idee en werd de slavernij pas een halve eeuw later afgeschaft.
Aangezien Dirk de corruptie van de regering, een overblijfsel uit de tijd der
Compagnie, aan het licht bracht, had hij het bij velen goed verbruid. Vooral bij hen
die toch al een antipathie tegen Dirk hadden, omdat hij de zoon was van Willem.
Antipathieën die leidden tot zijn arrestatie.
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Carel Sirardus Willem van Hogendorp
Hoe verging het Dirks zoon Carel Sirardus Willem?34 Hij werd op 15 augustus 1788
te Cassim Bazar in Bengalen geboren. Al zeer jong werd hij naar zijn grootmoeder
gestuurd. Hij genoot onderwijs in Frankrijk, waarna hij ging studeren te Leiden. Dit
beviel hem niet. Zijn interesses lagen op militair gebied.
Op 11 april 1806 trad hij in dienst als kadet volontair ter zee. Vervolgens kwam
hij bij de landmacht en werd in 1811 ritmeester in Franse dienst. Dat jaar trouwde
hij ook met Cecile Catherine Olivier.
Daar hem de terugkeer naar vaderlandse dienst was ontzegd, zocht hij tevergeefs
de dood op het slagveld te Waterloo. In 1816 kreeg hij eervol ontslag uit Franse
dienst en nu kon hij in zijn vaderland in een burgerlijke betrekking werkzaam zijn.
Door aanbevelingsbrieven van de prins van Oranje werd hij benoemd tot ambtenaar
tweede klas in Oost-Indië. In 1818 werd hij resident te Buitenzorg en in 1823 resident
van Batavia. Hij maakte zich verdienstelijk voor de krijgsdienst door een aantal
veranderingen door te voeren, iets waar zijn vader ook al voor gepleit had.
Daar hij tegen de doorgevoerde bezuinigingen was, kreeg hij na aanvraag in 1830
ontslag en keerde terug naar het vaderland, waar hij in de handel ging. Hij kreeg bij
zijn terugkeer de titel van graaf toebedeeld.
Zijn hart had hij verpand aan Java, dat bleek uit zijn werk Coup d'oeil sur lîle de
Java et les autres possession Neerlandaise,35 dat in Brussel verscheen en tot doel had
om de waarde van de Nederlandse bezittingen in Oost-Indië ook in Zuid-Nederland
bekend te maken. Enkele jaren later werd dit werk in het Nederlands vertaald.36
In 1837 werd hem verzocht om weer dienst te nemen in Oost-Indië. Hij stemde
toe en was zelfs van 1839 tot 1841 en van 1850 tot 1851 waarnemend vice-president
van de Raad van Oost-Indië en van 1840 tot 1841 waarnemend gouverneur-generaal.
Hij voerde een goed beleid met frisse ideeën, maar hem benoemen tot
gouverneur-generaal ging te ver. Men was bang dat hij te veel hervormingen zou
doorvoeren, hij was per slot van rekening een Van Hogendorp.
Carel ambieerde de functie van gouverneur-generaal gelijk zijn vader, maar toen
ook hij voor de zoveelste keer werd afgescheept, vroeg hij zijn ontslag aan. Dit werd
hem in 1853 verleend. Hij

Indische Letteren. Jaargang 3

151
keerde terug en vestigde zich in Utrecht, waar hij in 1856 overleed. Op de dag af 34
jaar na zijn vader.
In 1837, vlak voor zijn terugkeer naar Java, had Carel het werk Tafereelen van
Javaansche zeden37 geschreven. Het werk bevat vier verhalen, die zijn uitgegeven
om de lezer bekend te maken met Oost-Indië en met de zeden die daar heersen. De
verhalen behandelen uiteenlopende onderwerpen.
Het eerste is getiteld ‘Radeen Ningrat’ en handelt over de strijd tussen twee broers
om de heerschappij over het regentschap met de fictieve naam Sum. Het speelt zich
af aan het eind van de zeventiende eeuw.
Het tweede verhaal ‘Poetrie Dewie-Saharie’ speelt zich af in de veertiende eeuw
en meldt hoe de islam over Java werd verspreid en hoe dit samenhangt met de
levensgeschiedenis van Dewie-Saharie. Dit verhaal werd Carels grootvader Willem
van Hogendorp verteld tijdens zijn bezoek aan de residentie Grissé, waar alles zich
destijds had afgespeeld.
Het derde verhaal is de geschiedenis van ‘Soelatrie’. Soelatrie is de dochter van
een landbouwer en verloofd met Bagoes, eveneens een eenvoudige landbouwer. Haar
vader loopt in de valstrik van een Chinese woekeraar. Deze Chinees ontneemt
Soelatries vader alle goederen en gijzelt hem ter vereffening van de schuld. Hij wil
de arme man alleen laten gaan als Soelatrie zijn vrouw wordt. Op aandringen van
Bagoes offert Soelatrie zich op. Na haar eerste nacht met de Chinees neemt zij gif
in en sterft, terwijl Bagoes zich om het leven brengt door zich in een put te storten.
De beide geliefden worden naast elkaar begraven.
Het laatste verhaal is getiteld: ‘Korporaal Rampok, een slagtoffer van de drift tot
het heulsap. Of: Een dag in de bovenlanden van Batavia’. Dit verhaal is opgetekend
door een onbekend persoon. Tijdens een bezoek aan een vriend, maakt hij kennis
met korporaal Rampok, oftewel Bietjo. In een nachtelijk gesprek vertelt Bietjo de
onbekende zijn levensverhaal. Hij vertelt hoe hij een goede baas had en een lieve
vrouw, hoe hij in aanraking kwam met het heulsap en eraan verslaafd raakte, hoe dit
leidde tot amok, waarin hij zijn vrouw en zijn schoonvader, die hij aanzag voor haar
geliefde, doodde en hoe hij sinds die tijd steeds op de vlucht was en toch steeds weer
naar opium greep.
Uit de uit diverse bronnen opgetekende verhalen blijkt hoeveel Carel om het land,
de natuur en de inwoners gaf.
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Drie averechts
Drie maal Van Hogendorp. Drie verschillende levensverhalen met toch veel dezelfde
elementen. Waarom heb ik u laten kennismaken met hen? Zij zijn zeker geen
voorbeeld van de gemiddelde Oost-Indiëganger, maar hun levensverhaal geeft een
beeld van Oost-Indië, van Java, van Batavia aan het eind van de achttiende eeuw en
begin van de negentiende eeuw. Hun levensgeschiedenis is een deel van de
geschiedenis van Oost-Indië. Hun leven vormde de grondslag voor hun ideeën, voor
hun publikaties. Hun ideeën, met name die van Dirk, hebben indirect geleid tot latere
ontwikkelingen.
De Van Hogendorps, vooral Dirk, zijn interessante personages. Dat vond E. du
Perron ook, want hij startte een roman over het leven van Dirk van Hogendorp, die
onvoltooid bleef.38
Tussen de Van Hogendorps bestaat een verband. Willem signaleerde al de corruptie
binnen de Compagnie en maakte daar graag gebruik van. Dirk wilde op dezelfde
voet verder gaan, maar werd teleurgesteld. Hij zag toen in waartoe de corruptie leidde,
namelijk tot de onderdrukking van de Javaan. Hij signaleerde niet alleen het feit dat
de regering corrupt was, hij openbaarde het ook in zijn werken. Carel kreeg de kans
om iets aan de corruptie te doen. Maar alle drie werden zij tegengewerkt.
Zij liepen niet in het gareel, nee zij liepen er tegenin. Omdat zij zich averechts
opstelden kon Willem later terugreizen dan hij had gedacht, werd Dirk, de voorloper
van Multatuli, gevangen genomen en werd Carel niet benoemd tot
gouverneur-generaal. Als men naar de Van Hogendorps had geluisterd dan had dat
gunstig uitgewerkt op welvaart en welzijn van Oost-Indië.
In de periode van Willem tot Carel veranderde er veel. De Compagnie ging failliet,
het Bataviaasch Genootschap zakte na het heengaan van de oprichters als een
plumpudding ineen, de stad Batavia vervuilde. Kortom, het ging steeds slechter met
Oost-Indië. Toch waren er positieve dingen waarneembaar zoals het inzicht bij een
enkeling in Oost-Indië dat slavenhandel en slavernij afgeschaft dienden te worden
en dat het lot van de Javaan verbeterd diende te worden.
Op literair gebied waren de Van Hogendorps geen uitschieters. Zij dichtten uit
liefhebberij. Zij schreven ieder een of meer prozawerken, niet slechts ter vermaak,
maar met een doel, een belangrijk doel. Hierom verdienen hun werken, hoewel het
geen hoogstandjes zijn, een plaats in de literatuurgeschiedenis van en over Oost-Indië.

Eindnoten:
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1-4.
3 ARA 2.21.08: 3 en 167: 8.
4 Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Haarlem 1979. Dl. 8, p. 183.
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le comte D.C.A. van Hogendorp. La Haye 1887, p. 3, note 2.
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Batavia: pronkjuweel in het morgenland
M.N.J. Sol en A.M. Zuiderweg
Vooraf
In de ogen van veel bezoekers was Batavia niet alleen de mooiste stad in Oost-Indië,
maar ook op aarde. Sommigen noemden haar zelfs de koningin van de Oost. Hoe
kwam men tot deze loftuiting? Vanaf haar stichting in 1619 door Jan Pieterszoon
Coen maakte de stad een periode van groei en bloei door. Van stapelmarkt voor de
Verenigde Oostindische Compagnie groeide zij uit tot de parel aan de kroon van
deze compagnie. Batavia had de allure van een wereldstad. Er waren reizigers die
haar ver boven Amsterdam stelden. Toch trad er in de loop van de achttiende eeuw
een kentering in de schoonheid op. Aardbevingen die gepaard gingen met flinke
overstromingen, zorgden ervoor dat de eens zo mooie stad veranderde in een
modderpoel. De binnenstad raakte overbevolkt. De luchtgesteldheid die eerst als
aangenaam werd beschouwd, werd later als verstikkend ervaren. Kortom het was
ongezond om er te wonen, dus trok men weg om zich in de buitenwijken te vestigen.
In dit artikel wordt een wandeling gemaakt door deze veel bezongen stad door de
eeuwen heen. Begonnen wordt in de binnenstad van het zeventiende-eeuwse Batavia.
De wandeling wordt beëindigd in de achttiende-eeuwse nieuwe woonkernen van
deze stad. Niet alleen aan enkele mooie gebouwen, grachten en straten wordt aandacht
besteed, ook over de schaduwkant van deze VOC-schoonheid wordt geschreven.
Aan de hand van fragmenten uit zeventiende- en achttiende-eeuwse reisverhalen,
gedichten en liedjes wordt in het eerste deel van deze stadsbeschrijving de groei
geschetst; in het tweede deel ligt meer de nadruk op het verval van de stad.
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Batavia vanaf het water gezien. Uit: François Valentijn, Oud en Nieuw Oost-Indiën. (foto UBA 1701
A 14)
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De eerste wandeling
Na een lange en vermoeiende zeereis die vaak zes tot negen maanden duurde,
arriveerde de reiziger in de baai voor de stad Batavia. Vele bezoekers raakten
opgetogen bij de eerste aanblik vanaf het water op de stad en haar ommelanden. Op
de rede zelf wemelde het van inlandse bootjes en schepen van de VOC. De bezoekers
die Batavia aandeden waren Europeanen: Hollanders, Duitsers, Denen en Engelsen,
die in dienst van de VOC een nieuwe woon- en werkomgeving zochten. Eén van hen
was Joan Nieuhof (1618-1672). Op 30 april 1654 kwam deze in Duitsland geboren
compagniesonderdaan voor een eerste bezoek in Batavia aan. Tussen 1664 en 1670
verbleef hij in deze stad. Hij was toen niet meer in dienst van de VOC. Tijdens deze
jaren reisde hij veel in en rond de stad Batavia. Hij tekende en schreef over de
gebouwen, inwoners, bomen en kruidjes. Het resultaat van deze werkzaamheden is
zijn boek Zee en Lant-Reize door de verscheide Gewesten van Oostindien dat in 1682
postuum door zijn weduwe werd uitgegeven. Een beschrijving die Nicolaus de Graaff
in zijn Oost-Indise Spiegel iets ingekort heeft overgenomen.1 Over de geografische
ligging van Batavia schrijft Nieuhof:
De stad Batavia leit op vijf graden 50 min. zuider breete, aen op de
binnenkant en Noortzijde van het eilant Java, op een effen, doch lage en
morassige vlakte. Zy is van vore, ten Zuide, met een eilantrijke zee, en
van achteren, ten Noorden, met schoone bosschen en hemelhooge bergen
omringt. Zy wordt met een riviere in de lengte doorsneden, en in twee
wijken verdeilt: leit in een vierkanten muur, van karaelsteen, beslooten,
die met twee en twintigh vaste bolwerken en punten gesterkt is.2
Karaelsteen: koraalsteen.
Een andere bezoeker was Aernout van Overbeke die door de vaderlandse Raad van
Justitie werd uitgezonden naar de Oost. In 1668 zette hij voet aan de Bataviase wal
voor een verblijf van vier jaar. In zijn reisbrief Geestige en vermaeckelijke
Reys-Beschryving, verschenen in 1671 te Amsterdam, heeft hij zijn vrienden en
bekenden in het vaderland toegezegd te zijner tijd, als hij de stad beter zou kennen,
iets meer over Batavia te schrijven. Hij heeft zich niet aan zijn belofte gehouden. In
zijn burleske reisbeschrijving
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heeft hij wel iets over de inwoners van Batavia opgenomen, met name over hun
zwarte uiterlijk. Hierover schrijft hij:
dat slijt hoe langer hoe meer, en schynt in myn oogen nu al vaal te zijn.3
Ook predikanten trokken naar de Oost. Een van hen was François Valentijn. Valentijn
(1666-1727) had de gewoonte om vanaf zijn aankomst op 31 december 1685 een
notitieboekje bij zich te dragen, waarin hij waarnemingen en verhalen van anderen,
met name van Nieuhof en Nicolaus de Graaff, en van zichzelf noteerde. Toen hij
voor de tweede keer, in 1705, naar Indië ging, vulde hij zijn materiaal aan. Na zijn
terugkeer in Nederland, in 1714, begon Valentijn met de uitwerking ervan om te
laten zien dat hij de paar ambtloze jaren in de Oost toch vol ijver had weten te vullen.
Het resultaat van zijn werkwijze is een uitgebreide historiografie van vijf delen in
acht banden over de bezittingen van de VOC in Oost-Indië met als titel Oud en Nieuw
Oost-Indiën. De delen zijn verschenen in de jaren 1724-1726. In zijn tijd was Valentijn
een beroemd en gevierd man en hij stond bekend om zijn encyclopedische kennis.
Voor Valentijn is Batavia meer dan de koningin van de Oost. Zij is de ‘volmaakte
schoonheyd’ en de ‘Koninginne der Koninkryken’. Hij vergelijkt de schoonheid van
Batavia met die van de bijbelse stad Tyrus. Evenals Tyrus is Batavia gelegen aan
zee en drijft zij, als koopstad der volken, handel op vele kustlanden. Ondanks alle
euforie hield Valentijn het hoofd koel. Tijdens zijn jarenlange verblijf in de Oost zag
hij dat de glans van al het moois in Batavia dof werd. De stad raakte in verval. Hij
heeft haar achteruitgang vergeleken met die van de bijbelse steden Babel en Tyrus.4
Ondanks alles bleef hij toch lovend over Batavia schrijven:
Onder de steden van het Oosten is 'er geene, die in heerlykheid, netheid
van gebouwen, schoonheid van belommerde grachten, cieraard van
lyn-rechte straaten en wegen, mitsgaders in grootheid van
wyd-uitgestrekten handel, by Batavia kan vergeleken worden. Zy is niet
alleen die maghtige Koninginne van 't Oosten, die daar als op haren throon
zit, die van daar hare bevelen aan alle onze comptoiren, en na alle andere
gewesten van 't Oosten geeft, en die, gelyk als de Koninginne der
Koninkrijken, en als de
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volmaakte in schoonheyd [...] met haren luister boven alle de steden, die
men daar heeft, uitblinkt [...].5
Valentijn voegt er aan toe dat hij maar weinig steden in het vaderland kent die zo
mooi zijn.
Op een geheel andere wijze heeft de dichter en VOC-dienaar Jan de Marre
(1696-1763) Batavia beschreven. Van 1728 tot 1731 verbleef hij in deze stad. In zijn
dichtwerk Batavia. Begrepen In Zes Boeken bezingt De Marre in verzen de schoonheid
van de stad. Hij leidt de lezer rond in de stad: 's morgens wordt het oostelijk stadsdeel
bezocht, 's middags toont hij het westelijk stadsdeel. De Marre heeft zijn dichtbundel
pas in 1740 en dan nog op aanraden van bevriende dichters laten verschijnen. Voor
hem is Batavia een lustoord van de VOC. Daarom is de stad hem een lofzang waard:
Batavië, gy, die geëerd word en gevierd!
Wat is 't dat uwe naam in 't Oosten heeft geheiligt?
Is 't uw geduchte magt, die Asië beveiligt?
Is 't uwe bouwpracht, daar ge uw hoofd meê hebt gehult?
Of is 't de schat, waarmeê gy Neêrlands kisten vult?
Of is 't het voordeel, dat hier duizenden ontfangen,
Waar door uw naam, uw lof, blyft op elks lippen hangen?
Neen; 't is de schikking, en dat nut, dat, saamgepaard,
De Noorder waereld een geduurige aandacht baart,
Die eindlyk uitbarst, door verwondring aangedreven,
‘Batavië! uwe naam, uw roem zal eeuwig leven.6

Omdat de VOC-schepen zo'n diepgang hadden, konden ze niet worden aangemeerd
aan de kade in de haven. Daarom ging men voor de kust van Batavia voor anker.
Kleine bootjes zorgden voor het vervoer van de schepen naar de haven van de stad.
Deze bootjes voeren de rivier de Tjiliwoeng - ook Grote Rivier genaamd - op. Uit
de beschrijving van Nieuhof blijkt al dat deze rivier de stad in twee woonwijken
verdeelde.
Evenals vroegere reizigers zetten ook wij voet aan wal op een markante plaats in
de haven van Batavia: de Boom. In de Grote Rivier was aanvankelijk een boomstam
over het water geplaatst. Later werd deze boomstam vervangen door een balk met
ijzeren pennen. Op deze plaats werd in- en uitgaande tol geheven. Bij zonsopgang
werd de Boom geopend, tegen zonsondergang gesloten. Toen in 1830 een dam in
het havenkanaal werd gelegd, was de
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Plattegrond van Batavia, 1731. Uit: Jan de Marre, Batavia. Begrepen In Zes Boeken Door Jan de
Marre. (foto UBA 461 F4)
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Boom overbodig geworden. Ten tijde van Nieuhof heeft de Boom er als volgt
uitgezien:
De riviere is aen beide zijden met zware stukken van korael-steen afgedijkt,
tot dicht aen den boom, die allen avonts ten negen uuren toegeslooten, en
met soldaten bewaert wort, die ontrent het tolhuis een sterke krijghswaght
hebben. En ten einde de doortoght der genoemde riviere wat zou ontlast
worden, wierdt aldaer, des jaers zestienhondert zeven en zestigh, een
nieuwe haven afgepeilt, alwaer de jonken en kleine zeejaghten bequamelijk
konnen leggen. Alle vaertuigen, die door den boom komen, moeten zekere
tol betalen. De zouthaelders geven een, en de steenhaelders twee realen.7
Als de nieuwe compagniesdienaren aan land waren gestapt, marcheerden ze op
muziek, gespeeld door VOC-soldaten, door de Waterpoort het kasteel van Batavia
binnen. Maar voordat men de poort onderdoor liep, kon men nog even een blik
werpen op een plein aan de overkant van de Grote Rivier, het Vierkant genaamd. Op
dit plein krioelde het van matrozen en arbeiders die hier en in de herbergen in de
zijstraten, onder andere in de Lepelstraat, hun vertier zochten. Menig dronken matroos
vocht er zijn vechtpartij uit, waarbij hij luidkeels werd aangemoedigd door zijn maten
die hem toeriepen: ‘Flink van het Vierkant! Schrik van het Vierkant! Schrik van
hemel en aarde!’. In een liedje wordt dit vermaak als volgt bezongen:
Oost-Injes Vaerders zyn zo ligte quantjes,
Wanneer zy komen in 't warme land,
Arak en massak is haer beste terwantjes,
Zy nemen de pulletjes in haren hand,
't Is alsant avoes, amooy,
Zij maken van de straet haer kooy...
Wat nood was 't, dat zy eens dronken,
En lieten een yder in zyn vree?
Maar als zy vol zyn en beschonken,
Dan roepen zy wel: Flink en Schrik!8

Massak: afval van bierbrouwsel; alsant: à votre santé; avoes: à vous; amooy: à moi.
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Wij vervolgen onze tocht met een bezoek aan het kasteel van Batavia. Oorspronkelijk
lag het kasteel dicht aan het water en had het niet veel bijgebouwen. Aanslibbing
van de grond zorgde ervoor dat het kasteel verder van de zee kwam te liggen. Op de
nieuwe grond werden gebouwen neergezet.
De VOC liet het kasteel bouwen om haar personeel, kapitaal, goederen en
werkplaatsen tegen de in- en buitenlandse vijand te beschermen. Daarom woonden
aanvankelijk de gouverneur-generaal en alle hoge burgerlijke en militaire dienaren
in het kasteel. Tevens waren daar de Groote Kas, de Groote Geldkamer, de
Wapenkamer, het Provisiemagazyn, de graanpakhuizen, het Yzerpakhuis, de
Medicinale Winkel, de archieven, kantoren, werkplaatsen en de kasteelskerk
gevestigd. Zelfs de strafgevangenis en het grootste deel van het garnizoen waren
daar in de eerste stichtingsjaren ondergebracht.
Aan het kasteelsplein lagen aan weerszijden kazernes die drie verdiepingen hoog
waren. Hier lag ook de Gerechtsplaats van de Raad van Justitie en het huisje van de
Raad van Indië. Het terrein werd schoongehouden door beambten van de
stadsreinigingsdienst.
Van meet af aan was het benauwd en warm in de vertrekken van het kasteel. Soms
werden gebouwen gesloten omdat het ongezond was om er in te wonen. Adriaan
Valkenier was de laatste gouverneur-generaal (van 1737 tot 1741) die er heeft
gewoond. Zijn opvolgers betrokken huizen in de nieuwe stadswijken van Batavia.
Terwijl, tot in de negentiende eeuw, compagnieszaken vanuit het kasteel werden
bestierd. Daendels liet in 1809 dit generaal gouvernement, evenals vele andere
bouwwerken in de binnenstad, afbreken. De stenen van het kasteel werden gebruikt
voor de fundering van het paleis aan het Waterlooplein.
Ook Jan de Marre heeft op zijn wandeltocht het kasteel bezocht. Hij was vol lof
over het bouwwerk en over de vele instellingen die er waren gevestigd. In de
pakhuizen lagen vele goederen zoals thee, rijst, peper en andere kruiden gereed voor
verzending met de retourvloten naar het vaderland. Over het kasteel en de
koopmanswaar, waaronder thee, schrijft De Marre:
Maar 't grootsch en sterk Kasteel, welks hechtgebouwde muuren
Het vratig woeden van den vluggen tydt verduuren,
Lokt eerst myn aandacht uit, daar 't in het ingewand
Een’ schat besluit, geschikt voor 't vryë Nederland.
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Wat heerlyk voorwerp kan hier 't weidend oog beschouwen!
Wat aangename plaats! Wat deftige gebouwen!
Hier vormt Natuur en Kunst de schoonste schildery!
Hoe leeft, hoe woelt het volk, daar 't Pakhuis, hier ter zy,
Een’ rykdom levert om de vloten af te laden,
Die al de waereld in haar’ wensch en hoop verzaden!
Ontelbre kostlykheên, gestapeld hoop by hoop,
Een berg van eedle blaên, gewyd aan 't groote Euroop’,
Een schat, dien China van zyn heesters weet te plukken,
Zal niet alleen uw oog, maar ook uw ziel verrukken.
Een oogst van Thee dringt nu ter poorte uit, naar het strand,
En vloeit door 't golvend nat naar 't vryë Nederland.9

In de jaren 1782-1783 verscheen een vierdelige, anonieme beschrijving van Batavia
waarin aandacht wordt geschonken aan de bloei van de stad, de gebouwen, de
regerings- en kerkzaken, de geschiedenis, de gezondheid, de zeden, de handel en de
dieren. De onbekende auteur heeft bij het samenstellen van zijn werk gebruik gemaakt
van eerder verschenen beschrijvingen van Batavia, onder andere die van Nicolaus
de Graaff, Joan Nieuhof en Valentijn. In dit werk, getiteld Batavia. De Hoofdstad
Van Neêrlands O. Indiën, wordt het kasteel niet als een machtige maar juist als een
zwakke vestingsplaats beschreven. Niet de stad kan de burgers beschermen.
Integendeel, het zijn de burgers die ervoor moeten zorgen dat de stad kan blijven
gespaard:
Het Kasteel van Batavia heeft schoone muuren en graften, doch geen
ravelynen noch een bedekten weg. De Stads wallen zyn ook zonder eenige
buitenwerken, en daarboven zyn de meeste bastions van een gebrekkig
maakzel, zo dat zy elkanderen niet kunnen bestryken. Hoewel derhalven
Batavia genoegzaam versterkt is om een Leger Javaanen of andere
Oosterlingen af te keeren, zou het zelve op geenerhande wyze in staat zyn
om zich tegen eene geregelde Europeesche belegering te verdeedigen:
maar in zulk een geval zou de behoudenis der Stad moeten afhangen van
der moed der Bezetting en der Burgerye.10
Ravelynen: bolwerken.
Wij verlaten het kasteel om een ander bouwwerk te bezoeken: het stadhuis. In de
loop der jaren heeft Batavia drie stadhuizen gekend.
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Het tweede stadhuis. Uit: Joan Nieuhof, Joan Nieuhofs Zee en Lant-Reize. (foto UBA 537 A 9)
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Jan Pieterszoon Coen was in 1620 al begonnen met de bouw van een stadhuis,
waarvan de bovenverdieping als kerk zou dienen. Op de nationale feestdag, de
‘Inwijdingsdag’, 30 mei van het jaar 1626 werd de eerste steen voor het tweede
stadhuis gelegd. Het werd een vrij ruim, stenen gebouw met aan de smalle zijde drie
boogramen, een hoge stoep en een plat dak. Om het gebouw heen was een muurtje
geplaatst voor het geschut. Dit gebouw werd in 1627 ingewijd als stadhuis en kerk.
In 1649 besloot men een derde verdieping op het bouwwerk te plaatsen. Het stadhuis
was gesitueerd tussen de Tijgersgracht en de Heerenstraat.
In zijn Zee en Lant-reize heeft Joan Nieuhof ook het stadhuis getekend en
beschreven. Toch is het niet helemaal duidelijk welk stadhuis hij voor ogen had. De
tekening en beschrijving lijken niet op het tweede stadhuis, maar doen sterk denken
aan het derde stadhuis. Bovendien wijkt zijn tekening iets af van zijn beschrijving.11
Een andere onduidelijkheid in zijn tekst is het jaartal van de verbouwing. Nieuhof
schrijft dat in 1652 hiermee werd begonnen, wat waarschijnlijk niet juist is. Hij
schrijft ook dat tijdens zijn bezoek aan Batavia de executies op het stadhuisplein
werden uitgevoerd.
Het raethuis staat byna in het midden en hertje van de stad, op een groot
en effen plein. Het wierdt op het jaer zestien hondert twee en vijftigh van
gehouwen en gebakken steen gebouwt, heeft twee verdiepingen, en gaet
met een wendeltrap na boven. D'ingang is recht in het midden, en, na de
Korintische orde, bouwkunstigh opgehaelt, en boven met een steene
wandelry verzient en getroont: daer men uit d'opperzael kan intreden, en
na buiten zien.
Als'er hals-recht gedaen wordt, dan recht men voor het raethuis een schavot
op.
De vensters van dit huis zijn alle, na de mate van het werk, zeer hoogh en
heerlijk, en met glazen en yzere tralien verlicht en toegestelt. [...]
De binnenplaetse is aen wederzyde met een hoogen steenen muur, op een
breede voet, met dubbelde zuilen, bouwkunstigh besloten: alwaer de
geweldige hooftman, met andere dienaers van den gerechte, hunnen
wooningen hebben. Daerneffens is de boeien en bekommerkamers.
Verzient: voorzien.
Over de verbouwing van het stadhuis schrijft hij:
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Dit werk wierd by mijn tijt alles vernieuwt, met een heerlijk aenzien, na
het groot buiten-plein.
Ook Valentijn vermeldt in zijn Oud en Nieuw Oost-Indiën dat het stadhuis in 1652
werd verbouwd, waarschijnlijk in navolging van Nieuhof. Hij heeft over dit stadhuis
geschreven dat het vrij laag en te klein was en dat het gebouw weinig aanzien genoot.
Daarom besloot de regering tot een rigoureuze verbouwing. Eigenlijk was het geen
verbouwing meer, maar werd er een heel nieuw bouwwerk neergezet. Op 7 juni 1706
vond de aanbesteding voor het nieuwe gebouw plaats. N. Crammer nam de bouw
aan voor een bedrag van 3000 rijksdaalders uitgezonderd het ijzerwerk en twee
huizen, namelijk een gevangenis van de VOC en één voor de burgers. Crammer
stelde als voorwaarde dat hij het afval van het oude stadhuis plus enkele penningen
als vergoeding voor de extra kosten zou krijgen. De bouwer moest dan wel beloven
dat hij niets van het afvalhout voor het nieuwe gebouw zou gebruiken.12
Tussen 1707 en 1712 werd de eerste steen gelegd en de poort van het stadhuis
opgetrokken. De vergaderkamers voor de Raad van Justitie, de Colleges van
Schepenen, Huwelijkse Zaken en Weesmeesters, en de Burgerlijke Krijgsraad werden
ingericht. Tot slot werden er toch nog twee cipierwoningen en gevangenissen
gebouwd.
Dit derde stadhuis van Batavia doet door zijn vooruitspringende middenbouw met
fronton, koepeltje en dakvensters denken aan het Amsterdamse stadhuis, het paleis
op de Dam, dat een halve eeuw ouder is. Een bezoeker, de Duitser Junghuhn, merkte
op dat het gebouw ‘in einem edlen Stil erbaut’13 was.
Voor dit stadhuis, dat er nu nog staat, lag het stadhuisplein waar, zoals Nieuhof
reeds vermeldde, werd geradbraakt en executies plaatsvonden. De rechters keken
vanaf het balkon van het gebouw toe. Aanvankelijk werden de straffen op het
kasteelsplein uitgevoerd. Over het algemeen werden kleine vergrijpen zwaar gestraft.
Radbraken en de bok (een andere martelstraf) waren straffen die veel werden
opgelegd. Op buffeldiefstal stond in de zeventiende eeuw de doodstraf. Later werd
deze straf omgezet in vijfentwintig jaar aan de ketting, dagelijkse geseling en
brandmerking.
In de gevangenis van het stadhuis werden driehonderd of meer gevangenen
vastgehouden, veelal geketend. De gevangenen in de kelders stonden vaak tot hun
knieën in het water. Door de slechte hygiëne was het sterftecijfer onder hen zeer
hoog. Nog in 1845
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overleed 85% van de gevangenen binnen vier maanden aan tyfus of dysenterie.
Na ons bezoek aan het stadhuis richten wij onze blik op de grachten in Batavia.
Naar vaderlands voorbeeld had men grachten aangelegd om de afwatering beter te
regelen. Eén van die grachten, de Tijgersgracht, werd door veel reizigers geroemd
vanwege haar schoonheid en ligging. Toen een Duitse reiziger, de chirurgijn
Christophorus Frikius, Batavia tussen 1680 en 1686 bezocht, raakte hij zeer opgetogen
bij de aanblik van de grachten en noteerde dit in zijn reisjournaal, dat in 1694 door
S. de Vries werd vertaald en opgenomen in diens reisverhalenbundel Drie seer
Aenmerklijcke Reysen. Frikius schrijft over het mooie Batavia met haar grachten, de
‘lustrijcke waterkens’ zoals hij ze noemt:
Deese was terwijl ick my daer bevond alreeds van een ongemeene
schoonheyd en heerlijkheyd. Jae Batavia quam mijn' oogen bynae
behaeghlijcker voor als Amsterdam selfs. Haeren omvangh is van meer
als twee uyren gaens. Door de meeste Straeten vlieten lustrijcke Waterkens.
De Rivier Jacatra stroomd ten deelen midden door de Stad; omvanghd
oock ten deelen deselve. Op deese Canalen konnen d'Inwooners bynae
allerweegen heenen nae haere Lusthoven vaeren. Deese Graghten waeren
beydersijds met schoon Muerwerck van vierkante Steenen bepaeld, en
overal noch schooner vercierd met gantsch lustigh Geboomt van Cederen,
Cocos, Vijgen en verscheydene andere: Daer onder de Vrye Lieden,
wanneer den avond aenkoomd en de lucht gemaetighd is, gewoon sijn te
gaen wandelen en een ongemeen-groot vermaeck genieten door de zeer
treflijcke beschaeduwingh.14
Deese: hiermee wordt Batavia bedoeld.
Ook François Valentijn was enthousiast over de Tijgersgracht. Voor hem is deze
gracht nog mooier dan de Herengracht in Amsterdam:
De vierde [gracht] is de Tijgersgracht, die van eenparige schoone gebouwen
en de heerlijkste is, die ik in deze stad ken [...]. Het schoon gezigt van
deze lijnregte en zoo sierlijke beplante gracht overtreft al wat ik ooit in
Holland gezien heb: want schoon men te Amsterdam op de Heeregracht
en elders schoone paleizen en breeder grachten dan hier heeft, geven zy
nogtans dat genoegen en dat voldoende
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De Tijgersgracht. Uit: Joan Nieuhof, Joan Nieuhofs Zee en Lant-Reize. (foto UBA 537 A 9)
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aangenaam gezigt niet, dat deze gracht en andere hier geven [...].15
Uit het citaat van Frikius blijkt dat de Tijgersgracht een belangrijke rol heeft gespeeld
in het sociale leven. Het lijkt wel of men met de aanblik op deze gracht het gekerm
van de gevangenen uit de nabijgelegen gevangenis van het stadhuis niet kon horen.
Oorspronkelijk waren er klapperbomen langs de burgwallen geplant. Omstreeks
1670 werden deze vervangen door tamarindeen kanaribomen, later ook door
tandjoengbomen. Deze bomen overschaduwden het water en gaven aan de stad een
Hollands aanzien dat vooral op vreemdelingen indruk maakte. Sommigen van hen,
zo ook Frikius, roemden de bomen, anderen vonden ze onhygiënisch, omdat de
bladeren een schuilplaats vormden voor talrijke insekten, en ook omdat de bladeren
overdag de zon beletten de vochtige huizen te bestralen. Daarom werden deze bomen
tijdens het Engels tussenbewind (1811-1816) gerooid.
Maar de inwoners van Batavia vonden de bomen mooi en praktisch. Na de
middagthee gingen ze in hun fauteuil of op de gemetselde bank voor het huis onder
de bomen zitten. Daar rookten zij hun pijpje en dronken ze een glaasje. Op die
momenten kletste men uren met elkaar.
De huizen van deze bewoners aan de Tijgersgracht waren eenvoudige of ruime,
koele duurdere huizen in Hollandse stijl gebouwd. Een eenvoudig huis kostte in 1715
600 Rds; voor een deftig huis moest men f 50.000, - betalen.
Aan deze gracht lag ook de eerste Latijnse school en het huis van Van Riemsdijk
(gouverneur-generaal van 1775 tot 1777). Bij de duurdere huizen, zoals dat van Van
Riemsdijk, hoorde een Speelhuisje dat diende om 's avonds rustig vrienden te
ontvangen of om te baden in het grachtenwater. Van Riemsdijk liet van dit Speelhuisje
een ontvangstruimte maken door de trap naar het water dicht te metselen.
Een vermaak bij avond was het ‘orembaaien’. Hiervoor kleedde men zich netjes
aan; de vrouwen kozen hun kostbare gewaden. Men liet zich door slaven door de
grachten roeien in een eigen of in een gehuurde boot. Aan boord bevond zich een
slavenorkestje dat meestal Europese muziek speelde. Valentijn schrijft hierover dat
hij deze muziek nog nooit zo mooi heeft horen klinken. Uit een tekst van Willem
van Hogendorp blijkt dat in de tweede helft van de achttiende eeuw het orembaaien
in onbruik raakte.
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Ook Jan de Marre is zeer onder de indruk van de schoonheid van de Tijgersgracht.
Hij vindt dat Batavia om deze gracht met al haar wit bepleisterde huizen zich ‘de
pronk van het Oosten’ mag noemen:
De Tygergracht, waar op Batavië mag roemen,
En zich om dit sieraad de pronk van 't Oosten noemen,
Werd' van ons eerst beschouwt, daar zy, zo ryk bevrucht,
Een reeks Paleizen trots doet stygen in de lucht,
En prykt, ten einde toe, met schoone Bouwjuweelen,
Wier witte muuren, en doorwrochte kapiteelen
Verrykt, en opgesierd met lystwerk en festoen,
Beschaduwd door een dreef van eeuwig lentegroen,
Den geest des vreemdelings verbaazen door dien luister.16

Echter, er zijn verschillende soorten schoonheden. Bezongen de eerder geciteerde
schrijvers de schoonheid van de Tijgersgracht en haar gebouwen, in het navolgende
liedje uit de liedbundel De Oost-Indische Thee-Boom, uit 1818, wordt een heel andere,
ondeugende schoonheid van de Tijgersgracht bezongen, namelijk die van de Mestiezen
aan deze gracht:
De Tygers gragt zeer fraai ten toone,
Dat is het puikje van de stad,
Daar vind men zoo menig schoone,
En daar zomtyds schuild wel wat,
Van 't Hollandse kruid, Mustiesjes zoet van geluid,
Zy gaan zeer rein: met baatjes fyn,
Of zy waren de bruid.17

De tweede wandeling
Wandelend door Batavia zag de bezoeker een prachtige stad. En hoe groot was de
bloei van de Tijgersgracht in de zeventiende eeuw!
Toch begon het verval van de stad en van de mooie grachten zich langzaam af te
tekenen. Dit is niet verwonderlijk. Steeds meer mensen trokken vanuit het vaderland
naar de Oost en vestigden zich te Batavia om een nieuw bestaan op te bouwen. De
achttiende-eeuwse wandelaar zag dat de stad overvol raakte. De huizen werden te
dicht op elkaar gebouwd; te veel mensen moesten op een te klein oppervlak met
elkaar leven. Het leven in het oude Batavia werd erg ongezond.
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Niet alleen de grote bevolkingsdichtheid had daar schuld aan. De stad was in een dal
gebouwd; daardoor was het erg benauwd tussen de huizen. Bovendien werd de stad
rond 1700 maar liefst drie keer geteisterd door een aardbeving. François Valentijn
meldt in zijn Oud en Nieuw Oost-Indiën dat in 1684, 1699 en in 1701 Batavia werd
opgeschrikt door zware bevingen.18 Tijdens de aardbeving van 1699 viel de grote
rivier droog, waardoor de grachten in de stad zeer vies werden.
Gerrit van Spaan, een Rotterdamse bakker, heeft deze aardbeving beschreven in
zijn Gedenkwaardige Geschiedenissen uit 1701. Van Spaan is zelf nooit in Batavia
geweest; waarschijnlijk is hij zelfs Rotterdam nooit uit geweest, al doet zijn werk
anders vermoeden. Zijn Aziaanse Wegwijzer (1691) en zijn Gelukzoeker over Zee of
Afrikaansche Wegwijzer (1694) geven een beeld van iemand, die zeer veel gereisd
heeft. In het voorwoord van Gedenkwaardige Geschiedenissen legt Van Spaan echter
uit, dat hij slechts opsomt wat hij bij andere schrijvers gevonden heeft. Hij noemt
niet alleen Tacitus en Livius, maar ook het werk van Nieuhof! Voorts heeft hij vele
‘Kronyken’ geraadpleegd en ‘een party Boekzaalen van Pieter Rabus’.19
Over de ramp in Batavia schrijft hij het volgende:
In 't Jaar 1699 den 5den January, hoorde men binnen Batavia in de na-nagt
even voor twee uuren, een gerommel, ofte gedruis, als van vele wagens.
Hier volgde kort daarna een Aardbeving op, welke ontrent een kwartier
uurs duurde, hierdoor zyn wel dertig of veertig huizen van boven tot
beneden gescheurd, en veertig of vyftig menschen verpletterd, de Rivier
Jakkatra, welke door de Stad loopt, was den volgenden dag zeer hoog
gezwollen, en het water zoodanig met slik vermengd, dat alle de Visschen,
Karpers uitgezonderd, daar versmoord zyn, zelfs tot enige Caimans, of
Krokodillen incluis.
Ook hele bomen en zeer veel dood vee kwamen met het rivierwater mee. Vlak boven
de stad vormden die een dam in het water, waardoor de ommelanden van Batavia
overstroomden. Vierduizend ‘modderjavanen’, zoals zij genoemd werden, werden
aan het werk gezet om de loop van de rivier vrij te maken, maar:
Ze hebben de Rivier zoo niet konnen krijgen, als ze wel voor
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dezen geweest heeft, alzoo hy byzonder diep, en de Stadsgragten met slik
en zand vervuld zijn, daarenboven is 't water gantsch onbruik, of
ondrinkbaar geworden.20
Het gevolg was natuurlijk, dat het met de toch al slecht gestelde hygiëne in de stad
verder bergafwaarts ging. De beschadigde huizen werden niet hersteld; onbewoonbaar
verklaarde huizen raakten steeds verder in verval. Het lijkt alsof de natuur de
geschiedenis een handje heeft willen helpen: op deze manier werd de ‘Gouden Eeuw’
te Batavia uitgeluid.
Veertig jaar later, in 1740, brandde bovendien tijdens de beruchte Chinezenmoord,
waarbij de gehele Chinese bevolking van Batavia werd afgeslacht, de Chinese wijk
af. Er bleef een kale plek over, waar niets aan gedaan werd.
Volgens vele getuigenissen nam ook het zedenbederf schrikbarend toe. De
getuigenis van Nicolaus de Graaff, die wij in de eerste bijdrage aan het woord hebben
gehoord, vormde geen uitzondering. Ook Matthijs Cramer immers schreef al in 1670
over de slechte zeden te Batavia, in zijn dichtbundel D'Indiaense Tyfferboom. De
bundel bevat een cyclus over het gedrag van de Hollander in Indië. Buiten deze
cyclus staan verspreid door de bundel nog enkele gedichten over Indië. In een van
die gedichten beschrijft Cramer een bezoek aan het Binnenhospitaal. Hij treft aldaar
verschillende jongens aan die er slecht aan toe zijn:
Eens na verbonden plicht, door ziel-gehouwen rede,
Quam ick in 't Hospitaal van Jackatra getreede,
Daer vond ick tot mijn druck, en 't geen veel zielen deert,
Soo menigh jongh gesel, door sieckten uytgeteert,
Ach rieper een, mijn hooft! een ander, ach mijn beenen!
De derde, ach wat pijn! de vierde viel aen 't weenen.

Cramer hoort de jongens huilen en klagen, maar heeft absoluut geen medelijden. Het
gaat hier dan ook niet om ‘gewone zieken’: de jongens zijn ziek geworden door hun
losbandig leven! Cramer geeft ze daarom de volgende preek:
Set een voorsichtigh oogh aen alle kant en zyen,
Kiest 't goede, mijd het quaat, soo kunt gy u verblyen:
Maer die 't met Bacchus houd, en Venus lusten jaeght,
Rechtveerdigh hier de straf van sijn verdiensten draeght.21
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Als men Van Spaan, De Graaff en Cramer mag geloven, was het met Batavia wel
gedaan: de stad raakte in verval en de mensen die er woonden lieten zich meeslepen
in dat verval.
Maar was dat ook werkelijk zo? Tot ver in de achttiende eeuw was er grote
bedrijvigheid in de stad. Er werden scholen opgericht en er werd, zoals we gezien
hebben, een derde stadhuis gebouwd. Pas in de loop van de achttiende eeuw begon
de stad zich uit te breiden naar Molenvliet en Rijswijk. Dat de bewoners van het
oude Batavia ook nog andere dingen deden, behalve benauwde lucht inademen,
drinken en veel geld verdienen, zullen wij hierna zien.
We vernamen al van Willem van Hogendorp, hoe de meeste Europeanen hun dag
doorbrachten.22 Na gedane arbeid ging men in de namiddag uit wandelen of, als men
een rijtuig bezat, een toertje maken door de stad. Men kleedde zich vervolgens mooi
aan en bracht de vooravond door met de familie in het voorhuis of op de veranda.
Tegen donker bezocht men elkaar, er werd dan gedanst of een kaartje gelegd. Het
souper vond plaats om negen uur, om elf uur ging men naar bed. Hoefde men een
dag niet te werken dan kon men een uitstapje maken naar de ommelanden van Batavia.
François Valentijn beschrijft in zijn Oud en Nieuw Oost-Indiën een aantal
wandelingen. Wanneer de wandelaar langs de Chinese graven richting Noordwijk
loopt, komt hij prachtige tuinen tegen:
Van deze thuinen nu, zijn er ook een groot getal buiten alle de poorten der
stad, daar men zeer vermakelijk na toe wandelen, of ook met een orembaey
na toe varen kan. Men moet zich, schoon wy dat, met den gemeenen
Batavischen naam, maar thuinen noemen, niet verbeelden, dat het maar
thuinen zyn: want men heeft er de schoonste huizen by, die men wenschen
kan, en die de fraeiste in de stad niet behoeven te wyken.
Aangekomen bij de post Noordwijk, kan de wandelaar uitrusten onder het genot van
‘cacab en andere schoone visch’, alvorens terug te keren naar de stad. Vlakbij de
Nieuwpoort zijn de prettigste tuinen:
Die ontrent de water-plaats, pas buiten de Nieuwe Poort, leggen, zyn, om
de schoone Rivier, en 't aangenaam nederbruischen van 't opgedamd water,
dat daar uit eenige gooten nederstort, zeer verfrisschende. Men heeft in
dezelve allerlei
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zeldzame boomen, en vrugten, zelf tot koffi-boomen, kakao-, en andere
boomen in menigte.23
De dam, die door de aardbeving van 1699 opgeworpen was, had dus ook positieve
kanten!
Veel openbaar vermaak was er niet in het achttiende-eeuwse Batavia. Men kon
naar de Chinese wijk gaan om wajangspelen te bekijken (tot 1740!) en er werden
feesten georganiseerd bij de binnenkomst van een schip of ter gelegenheid van een
trouwerij. Een enkele keer wordt melding gemaakt van een toneelopvoering, maar
deze vond altijd plaats voor een zeer beperkt gezelschap: ten huize van een
gouverneur-generaal of in een loge.
Door gebrek aan ander vermaak werd de kerkgang als een echt uitje beschouwd.
In Batavia waren twee Nederduitse kerken, één Maleise en twee Portugese. De
Portugese Binnenkerk stond aan de Gauwdiefsmarkt, de Portugese Buitenkerk bij
de Jassenbrug, aan de rand van de stad. In deze Portugese kerken werd behalve in
het Maleis ook in het Nederduits gepreekt. Zij werden bezocht door de
VOC-ambtenaren en hun vrouwen.
We lazen al bij De Graaff hoe de vrouwen zich kleedden voor de kerkgang.
Opgedoft, vol sieraden en met een lange ‘trein’ van slaven achter zich aan gingen
zij kerkwaarts. Een slavin droeg het sirih-kistje en de kwispeldoor, een slaaf droeg
de kerkstoel van zijn meesteres. Zelf droegen de vrouwen een bijbeltje met een
zilveren ketting of een gouden psalmboek, soms met parels en edelstenen versierd.
Maar het mooiste sieraad was de, liefst zijden, pajoeng met geborduurde draken, die
door een slaaf boven het hoofd van de meesteres werd gehouden, om haar tegen de
zonnestralen te beschermen.
In de Portugese kerken was het gedeelte voor de preekstoel gereserveerd voor de
vrouwen. Daar stonden geen banken, iedere vrouw had een eigen kerkstoel. Het was
zaak, om zo snel mogelijk de kerk in te komen en een goede plaats te bemachtigen.
Hoe meer vooraan in de kerk gezeten, hoe voornamer men werd. De echtgenoten
keken vanaf hun vaste plaatsen geamuseerd naar het gedrang en gekijf van hun
vrouwen.
Toen in 1752 een verordening werd uitgevaardigd, dat de vrouwen geen pajoeng
meer mochten meedragen naar de kerk, bleven ze voortaan maar liever thuis: een
statussymbool was hen immers ontnomen.
Die verordening was afkomstig van gouverneur-generaal Mossel.
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Niet omdat hij zo tegen overbodige luxe was, maar omdat er nu eenmaal verschil
moest zijn tussen de hoogste beambten van de VOC en het volk. Bij de trouwerij
van Mossels dochter Geertruida Margaretha met Pieter Cornelis Hasselaer, vier jaar
later, werd héél Batavia omgebouwd tot één groot feestterrein. Er werd een groot
vuurwerk gegeven vanaf het Kasteel en overal in de stad was extra verlichting
aangebracht. Sterker nog, de Nederlandsche Jaerboeken van 1757 melden:
By het Gouvernement had men twee Fonteinen gemaekt, die Wyn stortten,
tot vreugde van het Volk. Met één woord, al wat Luister, Rykdom en
Blydschap kon vertoonen, werd hier op het uitmuntendste gezien.24
Pracht en praal mocht dus wel, als maar duidelijk was, wie ervoor gezorgd had!
Na de verordening moesten de vrouwen vijf jaar wachten op nieuw vermaak. Bij
wijze van proef stond Mossel het al jaren bestaande Heerenlogement toe, om op 8
maart 1757, ter ere van de verjaardag van Willem V, een ‘romijnsche tragedie’ op
te voeren. Deze opvoering werd zo'n succes, dat er een vergunning werd gegeven
om een schouwburg op te richten in het Heerenlogement, aan de Moorsche Gracht.
Deze eerste schouwburg werd de Komedie Lama genoemd. Er werden Franse, Engelse
en ook Nederlandse stukken opgevoerd. Later zijn er op verschillende plaatsen in de
oude stad kleine toneelzalen geweest. Pas in 1821 werd een èchte schouwburg
gebouwd.
De vrouwen konden, zoals gezegd, vanaf 1757 naar de Komedie Lama gaan. Voor
de heren was er veel meer vertier in de stad. Er waren verschillende
vrijmetselaarsloges, waar de heren konden discussiëren, en hun pijpje roken. In 1744
lag daar de eerste gedrukte krant ter inzage, de Bataviaasche Nouvelles. Daarin stond
het belangrijkste wereldnieuws, wat vaak meer dan een jaar ‘oud’ was. Veel
interessanter moeten daarom de aankondigingen van de venduties, of openbare
verkopingen, die te Batavia werden gehouden zijn geweest. Ook werd zo af en toe
iets gezegd over het leven in de stad, of zoals in de winter van 1745, iets over het
weer:
Dit Jaargetijde valt ongemeen vogtig: hier heugt haast niemand zo veel
doorstaande regen, als men nu zedert een grote maand gehad heeft, en nog
blijft de Lugt dik en dynsig,
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somtijds is 'er ook buitengewone en een zeer strenge mist. Men hoort
daarom dagelijks van veele zieke, dog, na de mate van dezelve, is de sterfte
niet groot.25
Ook het bovengenoemde Heerenlogement werd druk bezocht; niet alleen door mensen
die een toneelvoorstelling wilden bijwonen, maar ook door de leden van het
Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen. Dit genootschap,
opgericht in 1778, hield zijn vergaderingen in een bovenzaal van het Heerenlogement.
Eén van de actiefste leden van dit genootschap was Josua van Iperen, een Zeeuwse
dominee, die in 1778 te Batavia was gekomen. In het reeds genoemde werk Batavia.
De Hoofdstad van Neêrlands O. Indien uit 1782-1783 wordt Van Iperen aangehaald,
omdat hij gezegd heeft, dat het zedenbederf in Batavia alleen het ‘gemeen en
ongebonden volkje’ betreft. De fatsoenlijke mensen, en dat zijn er genoeg, hebben
regelmatige werktijden, de openbare Godsdienst wordt ijverig bijgewoond, en omdat
er geen koffie- en wijnhuizen in de stad zijn, kan men zijn tijd ook niet verdoen. Dat
er veel gedronken wordt, wil Van Iperen niet ontkennen, maar hij benadrukt dat
alléén de ongehuwde mannen bijzitten hebben.
Uiteraard rekende Van Iperen zichzelf tot die fatsoenlijke mensen. Ook zijn
vrienden binnen het genootschap zal hij daartoe gerekend hebben. In een toezang tot
de leden van het genootschap, probeert Van Iperen hen een hart onder de riem te
steken:
Kunstmaecenen, kunstgenooten,
Neen! dez' droeve jammerklagt
Mag Batavia niet stooten:
Pallas heeft hier groter magt.
Zij beveiligt hier den ijver
Voor de deugd en wetenschap:
Klio spant de snaren stijver:
Alles vordert, stap bij stap.
Laat stantvaste trouw ons binden,
Om, in weerwil van den Nijd,
Nuttigheden uit te vinden,
Die braveeren dood en tijd.
Laat Europa eens ontwaaren,
Dat men, hier in dezen oord,
Deugd en Wijsheid weet te paaren,
Weet te zingen ongestoord.26
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Volgens Van Iperen zijn het blijkbaar boze tongen, die beweren dat het slecht gaat
in Batavia. Maar hij zal de wereld wel eens laten zien, wat voor goeds er wordt
gedaan.
Achteraf gezien is het Bataviaasch Genootschap daar in het begin van zijn bestaan
niet in geslaagd. De Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap verschenen
zeer onregelmatig, met steeds langere tussenpozen. Van Iperen overleed al in 1780;
nadat nog enkele actieve leden het tijdelijke voor het eeuwige hadden verwisseld,
leidde het genootschap een kwijnend bestaan. Pas tijdens het Engels tussenbestuur
werd het nieuw leven ingeblazen door niemand minder dan de Engelse
gouverneur-generaal Raffles. De vergaderingen vonden vanaf die tijd plaats in de
Harmonie. Daar werd in 1842 een vergadering belegd door het Bataviaasch
Genootschap, waaruit blijkt dat de schone kunsten in Batavia hoogtij vierden. Over
die vergadering heeft S. van Deventer een opmerking gemaakt in het Tijdschrift voor
Neerlands Indië, dat werd opgericht in 1838. Van Deventer was in 1839 in Indië
aangekomen, in 1842 werd hij redacteur van de Javasche Courant. Bovendien was
hij één van de medewerkers aan het jaarboekje Lakschmi. Hij schrijft het volgende
over de vergadering:
Vele jonge schoonen, vele ijverige huismoeders hebben hier hare
lievelingsdichters en lezen die met even veel graagte als de dames in het
moederland. - Als een bewijs dat de schoone sexe ook hier de poëzie
bemint, wil ik alleen melden, dat de Dames van Batavia, die zich onder
het gehoor bevonden van Dr. W.R. Baron van Hoëvell, toen hij zijne
Redevoering over het Maleische gedicht: Poetri Bidasari, in de algemeene
vergadering van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen, op den 28sten Julij 11. heeft voorgedragen, eenparig
getuigd hebben, dat zij toen eenen allergenoeglijksten avond hebben
doorgebragt. Dit getuigenis is te meer opmerkelijk, doordien toen voor de
eerste maal Dames tegenwoordig waren in eene Vergadering van genoemd
Genootschap, en zulks na een meer dan vier en zestig jarig bestaan van
deze oudste wetenschappelijke instelling der Europeanen in Indie. Sedert
hebben de Dames van Batavia de algemeene vergaderingen van dit geacht
genootschap trouw bijgewoond.27
Met het gebouw de Harmonie zijn wij ongemerkt buiten het oude
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Het sociëteitsgebouw De Harmonie. Uit: C.W.M. v.d. Velde, Gezigten uit Neêrlands Indië. (foto
UBA 958 C 23)
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Batavia beland en hebben we, wandelend door de tijd, de eeuwgrens overschreden.
Het mag duidelijk zijn, dat door de slechte leefomstandigheden in de oude stad,
steeds meer mensen buiten de oude stadskern gingen wonen. Vooral de meer
bemiddelde bewoners lieten een huis bouwen in, wat men al gauw noemde, het
nieuwe Batavia. Die nieuwe stad begon ongeveer aan het einde van het Molenvliet,
een lang kanaal dat vanuit de benedenstad kaarsrecht het land inliep. Precies daar
begon Daendels met de bouw van de Harmonie, een werk dat later is afgebouwd
door de Engelsen. Al tijdens Daendels' bewind werd een groot deel van de oude stad
afgebroken. Daendels gebruikte veel materiaal van afgebroken gebouwen voor de
nieuwe stad. Zo werd ook tijdens het bewind van gouverneur-generaal Van der
Capellen de hiervoor genoemde schouwburg uit 1821 met oude stenen van onder
andere het Spinhuis gebouwd. Deze schouwburg werd middenin het nieuwe hart van
Batavia gebouwd, dus middenin Weltevreden, op de plaats waar tijdens het Engels
tussenbewind een houten loods had gestaan, die dienst deed als toneelzaal. In de
schouwburg keek het publiek staande naar de voorstellingen; alleen de
gouverneur-generaal en de leden van de Raad konden met hun vrouwen zitten. Omdat
er geen buffet in de schouwburg was, picknickte men tijdens de pauze in zijn rijtuig.
Op het Koningsplein te Weltevreden werd elke woensdagmiddag een concert
gegeven door de militaire kapel. J. Olivier, directeur van de Landsdrukkerij in Batavia,
schrijft in zijn Land- en Zeetogten in Nederlands Indiëuit 1827, dat niet alleen de
muziek mooi was:
Hierbij geniet het oog niet minder dan het oor: vermits de rijdtuigen stil
staan, hebben de Europesche dames hier eene schoone gelegenheid om
hare bekoorlijkheden, en de Liplapsche meisjes, om hare prachtige
kleederen, en gele boezems voor de jonge heeren ten toon te spreiden.
Deze laatsten zijn veelal te paard, en trachten van hunne zijde, door eene
elegante kleeding, en door het caraccoleren hunner wel gedresseerde fraaije
paarden van Perzisch of Arabisch ras, de oogen der schoonen tot zich te
lokken.28
De vele prachtige huizen, die in het nieuwe Batavia gebouwd werden en de culturele
bedrijvigheid hiervoor beschreven duiden niet echt op verval. Maar het mag duidelijk
zijn, dat het oude Batavia nooit meer werd, wat het vroeger geweest was. Veel
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Het Koningsplein. Uit: C.W.M. v.d. Velde, Gezigten uit Neêrlands Indië. (foto UBA 958 C 23)
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gebouwen waren afgebroken, en de eens zo prachtige Tijgersgracht was een
rommelige straat geworden, waar alleen nog toko's waren. Zoals Jan de Marre aan
het begin van de eerste wandeling Batavia zag rond 1730, zo kon niemand het honderd
jaar later meer zien.
Dat blijkt ook uit een fragment van een gedicht van W.L. Ritter. Ritter, van wie
Rob Nieuwenhuys zegt dat hij tijdens zijn 45-jarig verblijf in Indië van ‘totok tot
Indischman’ is geworden, was redacteur van het tijdschrift Biang-Lala en van de
Java Bode. In het Tijdschrift voor Neerlands Indië uit 1842 haalt Ritter Jan de Marre
aan:
Mogt eens die stad den eernaam dragen,
Van 't pronkjuweel in 't morgenland;
Thans kan gerust de wandlaar vragen,
Houdt dan de tijd hier niets in stand?
Die krotten, die wij hier aanschouwen,
Zijn dat die praal- en prachtgebouwen,
Waarvan La Marre lieflijk kweelt?
Die stad, haar eigen roem ontwassen,
Ligt nu gehuld in damp en plassen,
Als het dooden hof van Neerlands teelt.29

Het oordeel van Ritter is duidelijk: de oude benedenstad verdient de lof niet meer,
die zij vroeger gekregen heeft. Een ‘pronkjuweel in 't morgenland’ is geen passende
titel voor de ruïnes, de stank en modder in het oude stadsdeel.
Maar het nieuwe stadsdeel verdient diezelfde titel ‘pronkjuweel in 't morgenland’!
Daar leeft men nu in mooie, ruime huizen, zonder benauwde lucht. Men kan er
uitgaan, men kan er ‘fatsoenlijk’ zijn: met de slechte zeden schijnt het allemaal nogal
mee te vallen. Luister tot slot maar naar Olivier, hierboven ook al geciteerd. In zijn
Tafereel van Oost-Indië, voor jonge lieden van beiderlei kunne uit 1840 zegt hij het
volgende:
Men weet dat de stad Batavia, op zich zelve, zeer vervallen is. [...] De
groote sterfte, welke bij herhaling in de stad plaats vond, deed de meest
vermogende ingezetenen langzamerhand verhuizen naar de frissche
omstreken landwaarts in, zoals langs het Molenvliet, Rijswijk, het
Koningsplein en het kampement Weltevreden. In de jongst verloopen jaren
hebben de Europeanen overal nog verder binnenlands luchtige, ruime
woonhuizen gebouwd, die allen gerekend
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worden tot Batavia te behooren. Hierdoor, en door de groote uitbreiding
van den landbouw over het geheele eiland Java, is het land zoo veranderd,
dat iemand, die het voor een dozijn jaren bezocht heeft, en er thans weder
kwam, het niet meer zoude herkennen. Dit is werkelijk onlangs gebeurd:
een Engelsch majoor, die gedurende het Britsch beheer van Java, aldaar
den post van Resident of Provincialen Gouverneur had bekleed, verklaarde
dat hij Java niet meer herkende, en dat hij nu overtuigd was, dat de
Hollanders de eenige natie zijn, die hunne koloniën weten te besturen.30
Met deze laatste getuigenis willen wij onze wandelingen door Batavia, door de
eeuwen heen, besluiten. De bloei van Batavia en het verval van Batavia, hoeveel
meer is er over dit onderwerp te zeggen! Wij hopen dat op een later tijdstip dan ook
te doen!
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[Nummer 4]
‘Dat lyckent wel ongs dorp, seij arleveender boer en zag batavia...’
Werk van Laurens van Els(t)land, zeventiende-eeuws
Indisch-Nederlands dichter
Karel Bostoen
In de Bibliothèque Nationale te Parijs berust een bijzonder handschrift:1 het is van
Indische herkomst en de studie ervan kan ertoe leiden dat de Indisch-Nederlandse
letteren van de zeventiende eeuw, een zaak waar we tot dusver vrijwel over in het
duister tastten, in een nieuw licht zullen komen te staan.
Het handschrift in kwestie bevat 76 bladen (of 152 bladzijden) met dichtwerk van
de hand van de oorspronkelijk uit Haarlem afkomstige Laurens van Elstland (ook:
Elsland, maar zelf spelt hij zijn naam steeds als ‘Elstland’). Het is geen
kladhandschrift, maar een net afschrift. Vermoedelijk bevat het Van Elstlands
voornaamste gedichten. De verzameling lijkt te zijn aangelegd ten behoeve van zijn
neef Jan, die wellicht dezelfde is als de Haarlemse medicus, Jan van Elsland
(1671-1736), ook bekend als de vervaardiger ‘van een paar niet onaardige kluchten’.2
Neef Jan - die zowel zijn eigen naam als die van zijn oom steeds als ‘Elsland’ spelt
- kreeg ‘de volgeestige Mengelstoffen’ uit Batavia toegestuurd. Blijkens een
mededeling van Laurens van Elstland op fol. 66 recto van de bundel, heeft deze zijn
afschrift op 2 december 1693 te Batavia voltooid. Deze mededeling tot zijn ‘neve
en broeder’ luidt:
zoo als ick dit schrijf komt Catarijna Cousaart, dochter vanden gewesen
burgermeester, en brengt me een brief van u E beijde van dato den 7 en
21 december anno passado, dit verweckte my stoffe om u E en huijsvrouw
met u overwinst geluck te wenschen, sal u E daar op distinctelijck
antwoorden. Vale.
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Titelpagina van de bundel met de tekst ‘Laurens van Elstlands Mengeldigten bestaande Jn verscheyde
Zin-stoffen’
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Daarop volgt dan de uitvoerige berijmde dankbetuiging die neef Jan op eigen initiatief
achter de bundel heeft toegevoegd, waarin hij tevens alle gedichten van zijn oom
afzonderlijk min of meer kritisch bespreekt.3 De beginregels ervan luiden:
geliefde oom uE beneeven
u zoons drie brieven, ons geschreeven
mitsgaders uwe Rijmerij:
uE den derden van desember
u soons van ultimo november
zijn door uw Vrind besteld aan mij.
Waar uijt wy alle met verblijde
(gelijck ons ook u Vrind belijden)
u aller welvaard leesen, [...]

Van Elstland en zijn bundel zijn niet bekend in de vakliteratuur.4 Waarschijnlijk is
zijn werk nooit in druk verschenen. Hoewel zijn verzen vanuit literair-esthetisch
oogpunt onbeduidend zijn, verdienen ze op cultuurhistorische gronden alle aandacht.
De Indische herkomst van dit literaire werk maakt het op zich al tot een uniek
verschijnsel.
Bij het doorbladeren van de Parijse catalogus van de ‘Manuscrits néerlandais’ trok
de bundel mijn aandacht. Toen ik in verband met ander onderzoek in mei 1985 de
gelegenheid kreeg om in de handschriftenkamer van de Bibliothèque Nationale te
werken, liet ik die kans niet onbenut om het handschrift door te nemen. Sinds juni
1988 is een microfilm van het geheel in mijn bezit. Ik pretendeer met deze bijdrage
niet veel meer dan de resultaten te geven van een eerste verkenning en hoop dat die
aanleiding zullen zijn tot verder onderzoek door mij en anderen. Met het oog op het
kader waarbinnen deze eerste verkenning verschijnt, heb ik vooral het ‘Indische’
aspect van de bundel uit de verf laten komen.

Inhoud van ‘de volgeestige Mengelstoffen’
De structuur van Laurens van Elstlands verzamelbundel vertoont enige overeenkomst
met die van gedrukte poëziebundels uit die tijd. Na het titelblad met de tekst: ‘Laurens
van Elstlands Mengeldigten bestaande Jn verscheyde Zin-stoffen’, komen twee
gedichten die de aandacht vestigen op de toenmalige gouverneur-generaal van
Oost-Indië, Cornelis Speelman.5 Wellicht hoopte de dichter
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op de bescherming van Speelman in geval hij zijn werk zou uitgeven? Het eerste
gedicht begint met: ‘Hier sietmen Speelman af gemaalt door dijckmans hand’. De
titel ervan luidt: ‘Op de af beelding van den heer gouverneur generaal Cornelis
Speelman’. Het tweede gedicht heeft als titel: ‘Op Syn voorstellig [= installatie] tot
gouverneur generaal den 25. november 1681’. De bundel eindigt met de reeds
gememoreerde uitvoerige rijmbrief van Jan van Elsland, getiteld: ‘Danckbaar
Antwoord op de volgeestige Mengel-Stoffen, Van mijn Oom Louwrens Van Elsland:
mijn door Hem uijt batavia toegezonden’. Uit dit gedicht blijkt onder andere dat
Laurens van Elstland in de ogen van zijn neef een gemakkelijk leventje leidde, wat
deze laatste met enige afgunst vervulde:
[...] en
ook daar benevens uijt bemerken
dat gij de kost wind zonder Werken
[...]
het zijn voorwaar gewenschte saaken
gemaklijck aan de kost te Raaken
met mij, is 't verre daarvan daan
ick moet om 't kosje lustig wroeten
met matte Leen, en natte voeten
om vrouw en kindren voor te staan.

Hier volgt nu een overzicht van hetgeen Laurens van Elstland verder te Batavia aan
het papier toevertrouwde: op fol. 2v-3v beantwoordt hij de vraag van een vriend met
trouwplannen die hem kennelijk om advies had verzocht. Geheel in de geest van de
zesde satire van Juvenalis raadt Van Elstland hem dit huwelijk af omdat vrouwen
niet deugen. De vrouwen in Indië worden hierbij ingedeeld in drie soorten: blanken,
kleurlingen en zwarten. Blijkens de beginregels peinst van Elstland er niet over om
zelf nog eens in het huwelijksbootje te stappen:
UW brief by my jn wesen
die heb ick over lesen,
zoo gy my vraagt gelyck een vriend
bezie, wat uw tot antwoort dient.
jck durf geen zoort van vrouwen
meer tot myn hulp vertrouwen
jn dese landen jst altoos
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of dolligheijt of goddeloos.
dit zal ick u ontleden
van boven tot beneden. [...]

Vervolgens gaat hij uitvoerig in op de verschillen tussen de drie soorten. Ik spreek
uit ervaring (‘'k heb oock gezeijlt op dese streeck’, fol. 3r), meent hij, wanneer hij
stelt dat de blanke vrouw al te bazig is:
De witten syn van sulck een aart
als haar den droes jn 't backhuys vaart
om door hun heylloos kyven
de meesterin te blijven
voorwaar het is een kunstig man
die 't haar van passe maken kan
en kan hy ondertusschen
haar helsche lust niet blusschen
door arbeyt moede of matte leen
zoo is de duyvel op de been
want juffrouw kan niet rusten
daar rysen andre lusten
te hoop te kerck of op de straat
en watter daaglijcks ommegaat
daar spelen de gedagten
by dagen en by nagten
en zoo sy t niet verkrygen kan
Zoo knort ze en klaagtze van er man
by sulcke die haar Oren
graag leenen om te horen
Hoe dat die man leeft met syn wyf
daar over weegt men syn bedryf
daar wort van hem gekeeckelt
en moet ter deeg geheeckelt.
want jn dien raat (wilt wel verstaan)
daar zit de duyvel bovenaan.
en voert om 't werck te klemmen
de hoogste en laa[g]ste stemmen.
'k heb oock gezeylt op dese streeck
dies ick uyt ondervinding spreeck.
jck hebbe jn myn dagen
veel smaat en hoon verdragen
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zal ick dan over desen steen
moetwillens breecken hals en been?

De kleurlingen (de ‘bontjes’) deugen evenmin. Ze zijn lui in de huishouding;
bovendien hebben ze een overspelige aard, wat aanleiding geeft tot flinke echtelijke
ruzies:
Een bontje met style ooren
daar menig in blyft smoren
die moejt haar met de huyszorg niet
maar volgt dat sy van andre siet
of volgt haar eygen lusten
dan kanze zorgloos rusten
't is t eenigst lief daar zy 't mee hout
maar waarom niet? ze is getrouwt
kan dat haar niet gebeuren
zoo volgt ze er willekeuren
want als haar man syn hielen keert
ze doet dat hy haar heeft geleert
om vrede te bejagen
zoo moet men veel verdragen
en al die dat niet konnen doen
vervallen flucks jn kwaat vermoen
dan wort de koeck gebackken
die al de vreugt doet zakken
tot dat na lang geleden spyt
de doot die strang aan Enden snyt.

De vriend met trouwplannen tot wie Van Elstland zich richt in deze satire blijkt zelf
de nodige ervaring te hebben opgedaan met zwarte vrouwen. Vandaar dat hem,
volgens de dichter, niet alleen hun geilheid bekend zal zijn, maar ook hun gebrek
aan onderdanigheid. Erger nog: zwarte vrouwen hebben geen respect voor blanken
en kleurlingen. Hij laat hier meteen een observatie op volgen die zeer modern aandoet:
de zwarte vrouw meent zelfs aanspraak te kunnen maken op gelijkwaardigheid!
gy weet wel wat een swart behoeft
om dat gy die selfs hebt geproeft
en weet, dat die geslagten
noch bont noch witten agten
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Fluks is hun seggen, is ons bloet
zoo root niet als 't de witte doet?

Interessant is ook het commentaar dat neef Jan in Haarlem geeft op deze passages
(fol. 73r en v). Afgezien van de kleurverschillen komen de drie soorten ‘in patria’
evenveel voor, is zijn indruk.
Sulck zoort is hier niet minder, (buijten
de swarte, en bonten) in dit land,
en deese drie derleij gesinden
heumeuren, alsoo wel te vinden,
als daarmen nooijd geen turv en brand.

Op dit gedicht volgt een tamelijk kleurloze - uit zes strofen van telkens acht versregels
bestaande - ‘Verjaer zang aan Juffvr J.D.B. op haar 46ste Jaar 1693 Stemme [= op de
melodie van] den lustelijcken may’ (fol. 3v).
Op fol. 4r en volgende vindt men twee felle hekeldichten, geschreven in de trant
van Vondel, waarmee hij de gouverneur van Banda probeert te treffen door hem voor
te stellen als een brooddronken potentaat. Het eerste hekeldicht heeft als opschrift
‘Aan den bandanesen gouverneur WVZ’. De afkorting WVZ in de titel van dit gedicht
staat waarschijnlijk voor: Willem Van Zijl. In de jaren 1680-1682 was Van Zijl
namelijk provisioneel gezaghebber van Banda om daarna in de periode 1683-1690
gouverneur van Banda te worden.6 Men mag aannemen dat Van Elstland dus beide
hekeldichten in de periode 1683-1690 heeft geschreven. Het tweede hekeldicht is
getiteld ‘Aan den selven op syn nagtmaal gaan’. De dichter geeft hierin lucht aan
zijn woede, en vooral ook aan zijn verontwaardiging over het schijnheilige gedrag
van dit hooggeplaatste ‘vercken’.
Daarna komt een ‘ars poetica’ in de trant van die van Horatius en van Vondels
Aanleidinge ter Nederduitsche dichtkunste, getiteld ‘Onderrigting aan myn zoon D.
van Elstland’ (fol. 6r-10v). Het betreft hier een dichtleer in verzen met allerlei nuttige
wenken ten behoeve van een aankomend dichter:
O zoon die heden noch jn uwe onrype jaren
de digt kunst handelt, en u zinnen daar aan legt
gedoog het dat ick uw die noch zijt onervaren
jn dese Edele konst een weynich onderrecht.
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Slot van de bundel (fol. 66r) met de handtekening van de dichter en de dagtekening ‘Batavia 2 december
1693’
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voor eerst zyt naarstig jn het lezen, en herlezen
van dingen die vol zin en lezenswaardig sijn
dit geeft den digter stof, dan kan hy sonder vrezen
hun spoor navolgen, zonder moeite, sonder pyn.
geen ijdel woortgepronck, of liffelafferyen
noch Romans vande straat bekladden uw papier
wilt nimmermeer u pen tot sulcke stof versnyen [...]

Ook op zijn Nederlands dient de aankomende dichter scherp te letten, het mag niet
verbasterd zijn en onnodige verfraaiingen dienen vermeden te worden:
Spreeckt zuyvre duytze taal en houd een-vaste trant
het is belaggelyck die andre wil verligten
dat die self blind is en een kreupel jn 't verstant.
Tis deftig alsmen zingt van loffelycke daden
dat ongemengde taal het werck bet [= beter, meer] luijster geeft
maar zoo het wordt gehaalt uyt goddelycke bladen
geen woordenpronckery daar jn te seggen heeft. [...]

Tenslotte laat Van Elstland sr. nog zien dat hij zijn klassieken kent:
Wie souw by onsen tyt van Heziodes weten
Terenti, Plauti, of de grieckzen Callimach
Homeer was over lang versturven en vergeten
jn dien men niet hun bly en treurtonelen zag
wanneer het lyf verdwynt en 't leven is versleeten
nochtans der dichtren naam wert nimmermeer vergeten.

Het volgende gedicht in rederijkersstijl, getiteld ‘Zang op de vrage wat deugt is t die
voor god jn t oordeel sal bestaan. Stemme Doulants lacrima’ (fol. 7v-9v, 5 strofen
van elk 30 versregels), wordt in het bijzonder door neef Jan te Haarlem geprezen
(daarin ‘nam/ ick groot vermaack om te zingen’, fol. 72v). Dit wordt gevolgd door
een epithalamium of huwelijksdicht, getiteld ‘Op de bruyloft van EDVK met ZB
den 4en feb. 1690’ (fol. 10r-v). Hierna viert Laurens van Elstland zijn vurige
antiroomsheid bot. De lectuur van Het leven van de H. Rosa à Peru, een boek van
de hand van J. de Oliva S.J., dat verscheen te Gent bij d'Ercle zonder vermelding
van jaar van uitgave, veroorzaakt zijn verbaal geweld.7 De titel van zijn satire (fol.
11r-14r) luidt: ‘T Leven en bedryf van de heijlige maagt Roza

Indische Letteren. Jaargang 3

194
beschreven door den H.P. Pater Oliva generaal vande H. broederschap Jezu tot
Romen’. Het is een klein epos geworden waarin Van Elstland met genoegen van dik
hout planken zaagt:
Jck wil Dominicus met al sijn sotte grillen
noch d aller heijligste Fransiscus niet bedillen
schoon dat den Eersten sloeg den duyvel op sijn aars
om dat hij vallen liet het brandend Entje kaars
vermits 't hem zeer dee dat sijn pooten moesten branden
of hoe Fransiscus nam den wolfs poot in sijn handen
en maackte een verbond, met dese schapedief
dat is al oud en kout, wij hebben nu een lief
van groter heijligheijt, wier lof dien goeden vader
Oliva (ligt u hoet, en komt hem doch niet nader)
het grootste opperhooft van Jesus societeyt
met sijn vergode pen wijdlugtig heeft verbreijt.
O mayke timmermans,8 u roep ick aan om hulpe
Zant Jacob brengme jnckt in eene van u schulpe
nu ick berijmen wil tot stigting en vermaack
de groote heijligheijt van Rosa onvolprezen [...]
Oliva segt. zy is tot Callao geboren
de Lima, zoo genaamt van spanjaarts kort van ooren
hier was haar wiege, en haar eerste bakermat.
wyck Peru met u gout: hier blinckt een andre schat
T is wonder dat het schip waar jn de faam vol logen
op Roomsche vlercken jn oost jnje komt gevlogen [...]

Een terechtstelling te Batavia is het onderwerp van het volgende gedicht (fol. 14v).
De titel ervan is: ‘Op t Zien van Capiteyn Jonckers Hooft als Het op een staack ten
toon gestelt was’.
Kapitein Joncker (ook: Joncker Manipa Sanweru) was de bevelhebber van de
niet-christelijke Ambonese hulptroepen van de VOC te Batavia. Hij had verschillende
militaire successen behaald en was een beschermeling van gouverneur-generaal
Cornelis Speelman. Na Speelmans dood in 1684 kwam het herhaaldelijk tot
persoonlijke botsingen tussen Joncker en Isaac de St. Martin, de legeroverste van de
VOC. Tegen een regeringsmaatregel uit 1688 zou Joncker zich openlijk verzetten.
De inlandse bevolking van Batavia, die afkomstig was uit alle windstreken van de
archipel, werd voorgeschreven om apart te gaan leven in bepaalde kampongs,
Balinezen bij Balinezen, Maleiers bij Maleiers enz. Hetzelfde gold
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ook voor de inlanders die reeds in de kampongs leefden. Met deze apartheidsmaatregel
hoopte de regering de trek naar de stad door behoeftige inlanders tegen te gaan. Het
effect ervan was evenwel tegengesteld aan het beoogde doel. Een groot aantal
inlanders werd daardoor gedwongen hun huizen en akkers te verlaten - en dit zonder
enige schadevergoeding - om zich te vestigen in een verafgelegen kampong waar ze
weinig kans hadden om een middel van bestaan te vinden.9 Toen Joncker en zijn
Ambonezen zich verzetten, verklaarde de regering hen tot ‘rebel’.10 Een legermacht
van ruim 1500 man overviel Joncker en zijn mannen (volgens de regering waren dat
er 1000, maar in feite misschien geen 500)11 en Joncker werd op 25 augustus 1689
afgemaakt.12 Zoals ook al in de titel van Van Elstlands gedicht werd meegedeeld, is
Jonckers hoofd te Batavia ten toon gesteld. In de Extracten uit resolutiën in Bijlage
V door Van der Chijs uitgegeven, vinden we dit feit als volgt bevestigd:
Voorts is goetgevonden het afgehakte en binnen gebragte hooft van den
gesneuvelden Capitain Joncker buijten de Nieuwpoort, daar de meeste
gang van menschen is, op een pin te laten setten, [...] ende wijders de
veroverde en mede ingebragte vendels, als van een verrader sijnde,
publijkelijck op het plein voor het stadhuijs, ten bijwesen van de
compagnie, die deselve binnen gebragt heeft, te laten verbranden.13
In zijn gedicht geeft Van Elstland enerzijds uiting aan zijn respect voor de dapperheid
van de onfortuinlijke kapitein, anderzijds hekelt hij hem ook omdat Joncker zich als
een soort Lucifer door ‘ijdle wrock’ liet vervoeren om in opstand te komen tegen het
wettige gezag (‘al heeftmen Regt, men mach sijn Heer niet wederstreven’). Verder
uit hij zich ook vrij negatief ten aanzien van de trouweloosheid van de inlanders in
het algemeen, bij wie het christendom nog nauwelijks wortel heeft geschoten.
Naar het antieke Europa verwijst het volgende gedicht, getiteld ‘Zang’ (fol. 15r-17r,
26 kwatrijnen). Het is een lied -geheel doorspekt met namen van klassieke
mythologische figuren - dat vermoedelijk was bestemd voor een feest dat jaarlijks
te Batavia werd gehouden. Men kan hier denken aan het banket van de (literaire?)
vereniging, ‘Parthenia’ genaamd, die jaarlijks een feestmaal organiseerde. Dat het
hier om een vereniging - bovendien een literaire vereniging - zou gaan, is speculatie.
Het lied begint als volgt:
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Als nu Partheniam, niam
haar Jaar-bancket zou geven
Evoe Evoe
en toen die dag aanquam
--verscheen daar 't godendom, en dom
en nimfen, en najaden
Evoe Evoe
wie quam was welle kom
---

De bron van dit lied is niet moeilijk te achterhalen. Zelfs oppervlakkige kenners van
Vondels werk krijgen hier de schok der herkenning. Vóór of in 1643 schreef Vondel
een ‘Rey van Bacchanten’,14 waarvan de eerste twee strofen luiden:
Toen Bacchus lag en sliep, en sliep,
In Ariadnes armen,
Evoe, Evoe,
Al 't leger zong en riep.
--De zee en 't Eyland klonk, en klonk,
Van Bommen en Cymbalen,
Evoe, Evoe,
Wat voeten had dat sprongh.
---

De melodie van Vondels lied is ‘Als 't begint’. Deze wijsaanduiding betekent over
het algemeen dat het lied in kwestie al enige tijd had gecirculeerd, zodat de melodie
ervan goed bekend was.15 Het is met die melodie in zijn achterhoofd dat Van Elstland
zijn contrafact heeft gemaakt, terwijl bovendien uit tekstovereenkomsten als ‘Evoe,
Evoe’ en uit bepaalde assonanties blijkt dat onze dichter ook Vondels tekst door het
hoofd speelde.
Daarna volgt ‘Aan de ware digters’ (fol. 17r-18r), een satire waarin hij tegen zijn
plagiërende kunstbroeders van leer trekt.
Van Elstland onderhield nauwe betrekkingen met de Haarlemse rederijkerskamer
der Witte Angieren. Dit blijkt uit drie gedichten, waarvan het eerste als opschrift
heeft: ‘Aan de Broeders, onder twoort Jn liefd Getrouw: Haarlem’ (fol. 18r). De
andere gedichten voor de Haarlemse kameristen komen verderop nog ter sprake.
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Na het eerste van de drie gedichten voor de Haarlemse rederijkers volgen op fol.
19r-28v de: ‘Klaagliederen en Gebed Jeremie in Vyf Deelen’ en op fol. 29r-58r de
‘Klugt van Jan onder de Deecken’. De personages in die klucht zijn: Jan onder de
deecken, Trijn sijn wijff, Lichthart haar pol, goozen, 2 buuren, dieuwen en Stijn, een
quacksalfster. Het stuk is ondertekend met een citaat, ontleend aan de Ars Poetica
van Horatius: ‘spectatum risum teneatis Amici - Elstland’.16 In verband met de
klaagliederen van Jeremias dient nog gesignaleerd dat Van Elstlands neef enerzijds
de berijming van zijn oom prijst, maar anderzijds over het mogelijke literaire succes
van dergelijke berijmingen opmerkt:
me is doov, men agt het klaagen niet.
dit deed Poet en drukker klaagen,
dat niemand quam na 't klaagen vraagen
Van Rixtels Jeremias lied:

Kennelijk schoot Jan van Elsland toen te binnen dat Pieter Rixtel, de factor van de
Haarlemse kamer der Wyngaertrancken, geen succes had gehad met zijn berijming
van dezelfde klaagzangen. Van Elsland kon dat nalezen in de Mengel-Rymen van
Pieter Rixtel die in 1669 zijn uitgegeven te Haarlem bij Vincent Casteleyn. Op p.
117 vindt men er Rixtels klacht met de strekking zoals door neef Jan vermeld.
De twee wellicht interessantste gedichten van de bundel vindt men aan het eind;
zeker het laatste gedicht hoort naar mijn smaak tot het beste van hetgeen ik van Van
Elstland heb gelezen. In het eerste gedicht, getiteld ‘Brief voor de vrienden’, richt
de dichter zich tot de Witte Angieren, de Vlaamse rederijkerskamer van Haarlem
die als motto had: In Liefde getrouw. De rijmbrief opent met de volgende verzen:
Zyn groet zend over zee (na Haarlem zoetendal17
aan broeder, neve en voorts de vrienden overal
daar 't wit angier, vol geur syn bladren staan ontloken)
een die de woeste weg, door boreas bestoken
met syn twe zoonen, als neptuyn syn gaffel sweyt
heeft tot de weder keer noch geen genegentheyt. [...].

Deze aanhef is regelrecht ontleend aan de aanhef van de beroemde rijmbrief die P.C.
Hooft vanuit Florence aan de leden van de
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Amsterdamse kamer ‘In Liefde bloeiende’ stuurde, tenminste als men uitgaat van
de gedrukte versies uit 1653 of 1657. Hier volgt ter vergelijking de aanhef van de
versie uit 1653.18
SYn Groet zend, die niet weet, ô konstryk Broedertal.
Of hy u Meesters of zijn Broeders noemen zal.
Terwijl het wit geberght en moeyelycke weegen,
De Bosschen, en de Zee die tusschen ons geleegen,
En meenigh vruchtbaer Veldt en Akker my belet
Mijn Geest met uw Gezangh te voeden altemet: [...]

In zijn rijmbrief deelt Van Elstland mee dat hij als enige van de 180 opvarenden met
wie hij in Indië aankwam nog in leven is. Bovendien is hij gezond van lijf en leden
en ofschoon ‘van schatten onvoorzien,’ toch ‘en hebbe geen gebreck’. Verderop (fol.
59r) lijkt hij aan de Haarlemse rederijkers zijn ruim twintig jaar oude zoon aan te
bevelen als een mogelijke broeder in de kunst. Uit zijn ‘ars poetica’ (fol. 6r) voor
zijn zoon weten we dat de beginletter van diens voornaam ‘D.’ is.
Jck heb een zoon geteelt, wat meer als tien paar jaar
syn ampt is schryven, en jn maat zang, spel en snaar
bestaat syn tytverdryf [...]
[die...] Pallas raat volgt, daar heeft venus niet veel kragt
haar werck is ijdel schuym, sij is er uijt geboren.

Hij blijkt ook een dochter van vijftien te hebben
[...] mijn dochter vyf tien jaar
kan alleen Eeten, maar noch niet alleenig kleden
de Eene is bezorgt, zoo moet de andre mede [fol. 59r]

Aan de broeders te Haarlem schrijft hij over het leven in Batavia (fol. 59v-60r): de
vrouwen die zich kleden als prinsessen en hun haar hoog opsteken, wat tot gevolg
heeft dat de kerkdeur moet worden uitgebroken en verhoogd. Ze komen op het idee
voor die zotte mode tijdens hun kerkbezoek. Hij beschrijft het slappe optreden van
de predikanten (in 1693 waren dat Theodorus Zas en Jacobus op den Akker zoals
blijkt uit de te Batavia verschenen tweede druk van het Nieuwe Testament in
Portugese vertaling van Joao Ferreira) en hoe zijn aanvankelijke opgetogenheid over
Azië's
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sieraad, plaats maakte voor neerslachtigheid over de veelvuldig en moedwillig
gestichte branden.
Maar dat gescheurde goet [= de vrouwen] gevult vol ijdle praat
gelyck een blaas vol wint, kent afkomst, styl, noch staat
stronthopen gaan alhier gekleet gelyck princessen
de kerck is hier het school daar leren ze die lessen
die toen ick hier eerst quam slegts kinders voeden op
gaan nu gekant gestrickt als eene kermis pop
met torens op er kop, de kerckdeur moet aan stucken
zoo ze daar overent door willen, sonder bucken
gelyck de swanen (zomen t seggen maar gelooft)
neerbucken, alsze sien een brugge boven t hooft
Maar souw ons vaderland oock soo bedurven wesen?
ick hoop voor 't best van neen, maar sou voor ja wel vrezen:
Dit troosteme, t volckje dat hier aangedreven komt
heeft weynig Eer aan 't lyf, 't is meest met schyn vermomt
'd afzetsels dencken niet van wie zy sijn gekomen:
vertoont men 't haar jn schets 't wort qualyck afgenomen
en of den Herder schoon, een schaap gojt met een kluyt
se voelend, kycken om, en laggen hem wat uyt
blyd is hij dat hy swijgt, wil hij haar doen misprysen
soo sullenz hem syn wyf en kinderen aanwysen
daar vind hy hovaardij, en wellust op den top
en al wat schandlyck is met opgevulden krop
daar wert genoeg gepreeckt de werelt te verlaten
maar agter dit tapijt schuijlt hoogmoet, Eer en staten.
Toen ick aanlande jn dees wyt vermaarde Stat
doe dagt ick, dit is t puyck dat Asia bevat
en haare boesem ciert, maar dieper jngekomen
'k sag gragten, sonder wal, met hoge klappus bomen
niet na de orde, maar jn t hondert heen geplant
de huysen meest van riet, en daaglycks was er brand
als oost end was ont vonckt, en stont jn ligte laye
was 't mannen voort na t west, help spuyt en emmers dragen,
dits pure schelmery, de stat is half verraan
pas op je wapenen, of 't is met ons gedaan,
doe dagt ick menigmaal waar ben ick heen gaan dolen
dit land en heeft geen turf en tis vol gloende kolen
aldus te strijden, dat en heb ick noijt geproeft.
maar ijmand, die zich dan bevreest vind, en bedroeft

Indische Letteren. Jaargang 3

200

Begin van de rijmbrief waarmee Neef Jan reageert op de toezending van de bundel door zijn oom
Laurens
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jn soo een mengeling van landaart, taal en tongen
die is er qualijck aan, hij wort er toe gedwongen.
men kome waar men wil, ter werelt is geen land
noch land bestier, met paternoster jnde hand,
maar als Nehemia, die moest hem oock verstercken
jn d eene hand het zwaart, met d andre weer an t wercken
by nagt een wakend ooge, en scherpe ronde, daar
wierd niemand jn verschoont, Elck liep gelijck gevaar [...]

Uit deze rijmbrief blijkt verder zijn grote belangstelling voor het wel en wee van zijn
geboortestad en van zijn familie:
Maar na men mij berigt, heeft Haarlem toegenomen
jn tal van wooningen, doch kleen getal van vromen,
daar ick ben opgevoet staat (zegt men my) een kerck.
en 't oude borstelhuijs schaft nu mijn nigten werck.
Door herrebergzaamheijt wierd Baukes hut verheven
jn eenen tempel, om sijn vroom godvrugtig leven.
wat vreemdelingen, heb ick daar wel eer gezien
die vlaanderland ont zeyt, om troost daar quamen vlien?
en na genoten hulp daar kleenen danck voor wisten
na 't oud gebruijck der boze, en heijlloze papisten [...] [fol. 60r]

Na deze schimpscheut aan het adres van niet met name genoemde, ondankbare,
Vlaamse immigranten, maakt de dichter tenslotte ook nog enige boze opmerkingen
aan het adres van zijn (half-?)zuster, namelijk ‘magdaleentje [...] het vleeswijf jnde
Hal’, die het waagde om na de dood van Rogier Langeraat, haar man, een roomse
echtgenoot te nemen. Verder richt hij zich in het bijzonder tot neef Jan. Uit diens
brief heeft hij begrepen dat ‘Elstlants Jonge Jan’ onlangs is getrouwd en dat deze
zich in zijn vrije tijd aan de poëzie wijdt. Hij laat niet na om zijn neef meteen allerlei
dichttechnische adviezen te geven en memoreert vol heimwee de tijd van Karel van
Mander als dè bloeitijd van Haarlem in poeticis (‘toen manders vloet jn 't sparen/
krom bogtig slingerde en behiel de lauwrekroon’).
In het laatste gedicht van de bundel doorkruist de dichter in een visioen zijn
geboortestad Haarlem:
Aldus ging Eneas zyn vaders schim besoeken
jn 't hol, daar de Sibil hem voor jn heeft gegaan
dit voorbeeld volg ick na, en sal me oock verkloeken
na Haarlem, en bezien oft gaat, zoo 't heeft gestaan.
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Hij begint de tocht vanuit zijn geboortehuis in de buurt van de Kruispoort (of
‘Sparrepoort’), herinnert zich de huizen waar bekenden woonden zoals Steven vander
Lust in ‘de oude Hagel straat’, voorts de rederijkerskamer de Wyngaertrancken (‘bij
de kerck [...] na 't oude klockhuijs toe bekleet met Eijkeplancken/ daar achter [...]
daar sijn de wijngaart rancken/ jn 't slepers hock gehuijst, en zingen overluijt’). Met
deze kameristen steekt Van Elstland flink de draak, vooral met hun steracteur Mojses
Pieters, die de rol speelt van de Prins in ‘het ontset van leijen’ (‘aanschout dat fier
gelaat, wat mensch souw seggen dat/ alsulck een staats persoon jn eenen wever zat!’);
ook langs de familie komt hij op zijn tocht (‘mijn broeder woont nu siet onder de
groene linden/ op d'oude ossemarckt’), langs zijn jeugdvriendje, de zoon van David
buur, ‘quaste maker’, uit het ‘peuslaarsteegje’ bij de Houtstraat. Er volgt een
ontmoeting met de schim van zijn vader en daarna gaat hij slapen in het achtste huis
rechts voorbij de ‘paardesteeg’. De volgende ochtend zet hij zijn tocht voort ‘steewaart
jn, voor eerst zuyd op regt uyt/ tot aan de Houtpoort, laat de doelen onvertuyt’, bij
de Raamgracht rechtsom, nog vóór de brug woont neef Jan die zojuist ‘heeft hier
een jonge jan gefockt’. Na een goed onthaal bij de kraamheer, begeeft hij zich weer
op weg en komt tenslotte in de buurt van ‘Sant Ursels huijs, met haren munnicks
toren’ en ‘sant margriet’. In de onmiddellijke omgeving daarvan bevindt zich de
Vlaamse rederijkerskamer van de Witte Angieren: ‘daar is [Karel] van Manders beelt,
dien scherp zinnigen geest/ dits regt parnassus berg, hier houd Apollo feest’. Het is
duidelijk dat Van Elstland daar kind aan huis is geweest, wel twaalf
oud-medekameristen beschrijft hij met naam en toenaam en eigenaardigheden. Ze
zijn het laatste dat hij van Haarlem ziet, zijn geliefde Witte Angieren. Maar het
visioen is nog niet afgelopen: hij scheept weer in, richting Indië en na een lange reis
doemt eindelijk Java op:
daar doet zich java op laat nu noort oost aan lopen
hier synwe jnde straat, leg oost aan man te roer,
dat lyckent wel ongs dorp, seij arleveender boer
en zag batavia, hier ben ick weer ter reede
nu rust mijn Zang-goddin op hare leger stede
en vind mij oock gerust, nu ick behouden koom.
Wat is het leven vanden mensch meer, als een droom?

Tot zover mijn overzicht van de inhoud van de bundel die een
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volledige tekstuitgave verdient vanwege zijn unieke inhoud die niet alleen
cultuurhistorisch van groot belang is, maar ook literair-historisch de nodige
verrassingen oplevert.

De dichter
Inmiddels zijn we nieuwsgierig naar nadere biografische gegevens omtrent de dichter.
Dat heeft Van Elstland zelf in de hand gewerkt door in zijn werk kwistig rond te
strooien met autobiografische bijzonderheden. Raadpleging van de Generale
Landmonsterrol van 1691 maakte duidelijk dat Laurens van Elstland, afkomstig uit
Haarlem, een ‘dienaar’ van de VOC was. Hij woonde te Batavia in het ‘Ambaghts
Quartier’ en was smid van beroep. In 1691 wordt hij ‘Meesterknegt’ genoemd en
zijn gage bedroeg 36 gulden, een aanzienlijk salaris.19 Vanaf 1695 wordt hij
‘meesterknegt der geelgieters’ (= koperslagers) genoemd en na 1697 vinden we hem
niet meer in de Generale Landmonsterrollen.20 Op 19 december 1667 was hij met de
Papenburg uit Texel vertrokken.21 Uit de rijmbrief leren we dat hij de zoon was van
Bauke en dat hij een (half-?)zuster Magdaleentje had die na het overlijden van haar
eerste man Rogier Langeraat, met een roomse man was hertrouwd. Dat zijn vader
Bauke (Boudewijn?) heette, heb ik niet kunnen vinden, wel dat hij nog een zuster
had. Van 2 maart 1699 dateert het testament van ‘Cathalyntie van Elslant, woonend
te Haerlem’ en echtgenote van Gerrit de Vries. Uit dit testament blijkt dat Catalyne
van Elsland drie broers heeft, namelijk Joost, Laurens en Jan. Aan Joost en Laurens
wil zij honderd gulden nalaten, maar bij Laurens geldt de volgende restrictie:
dat de voornoemde Lourens van Elslant dewelcke uijtlandich is, binen den
tijt van vier Jaren naer de doot van haer testatrice de voorschreven hondert
gulden alhier zelffs niet en comt halen, de hele hondert guldens [...] mede
op de voornoemde Joost van Elslant sal comen te vallen.22
Gezien deze bepaling lijkt het mij niet onmogelijk dat de ‘uitlandige’ Laurens die
hier wordt genoemd, dezelfde is als onze dichter te Batavia. Uit het testament blijkt
verder nog dat Joost van Elsland getrouwd is met een zekere Isabelle en dat zijn
kinderen Katalynken en Josyntie heten. Aan haar broer Jan laat Catalyne niet honderd
gulden na, maar ‘haer kerckboeken met silvere sloten’.
Uit een paar uitlatingen bleek reeds dat Van Elstland nauwe
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betrekkingen onderhield met de Vlaamse kamer, de Witte Angieren, te Haarlem.
Met behulp van de registers op dopen, huwelijken en begrafenissen in het Haarlemse
Gemeentearchief is deze familie tot in de zestiende eeuw te traceren. Leden van deze
familie ontvluchtten toen West-Vlaanderen. Ze waren afkomstig uit de streek van
Kortrijk, uit plaatsen als Gullegem, Menen en Wevelgem. In een stuk, door de
Haarlemse notaris Arent van Steenler op 20 december 1712, opgesteld, blijkt dat
twee Van Elslands lid waren van de kamer. Het waren Salomon en Daniel van Elsland.
Daniel van Elsland wordt genoemd als ‘gewesene knegt vande voorschreven Kamer’.
Verderop in hetzelfde stuk legt hij een verklaring af, namelijk: ‘dat hy deposant in
den jare 1707 is geweest kneght vanden voorschreven camer, dat hy als kneght heeft
gehad altijt wanneer aan de kamer geklopt of gebeld werd die te openen. bootschappen
te ontfangen. daarvan rapport te doen’.23 Misschien was deze Daniel van Elsland wel
dezelfde als de zoon van Laurens van Elstland die in de bundel als ‘D. van Elstland’
wordt aangeduid. Op deze zoon had vader Laurens namelijk in een van zijn
rijmbrieven aan de Haarlemse medebroeders de aandacht gevestigd. ‘Syn ampt is
schryven’ deelde hij hun toen mee. Gegevens uit het VOC-archief geven van dit
laatste een bevestiging. Ze leren ons dat Daniel van Elslandt [sic!] in 1698 ‘adsistent
bij den boekhouder’ was in het ‘Compagnies Ambaghtskwartier’ te Batavia. Zijn
jaarsalaris bedroeg 24 gulden en als zijn plaats van herkomst wordt ‘Batavia’ vermeld.
Voorts blijkt daaruit dat hij in 1691 in dienst was getreden bij de Compagnie als
‘jong timmerman’.24

Literair belang
Het belang van deze bundel is onmiskenbaar. Hoewel de dichter zich in esthetisch
opzicht geenszins kan meten met zijn grote tijdgenoten ‘in patria’, pleit van alles
voor een grondige bestudering van zijn werk. Zo leren we eruit dat de literaire cultuur
uit het oude vaderland ook nog in Azië functioneert. We zien een Haarlemse
rederijker, smid van beroep, die medio 1668 te Batavia aankomt en die er zijn literaire
liefhebberijen kan blijven botvieren. Hij bezit boeken: werk van Vondel, Horatius,
Hooft, Ampzing en de Historie van Broer Cornelis en wellicht nog meer werken die
pas bij nadere bestudering van zijn oeuvre te voorschijn zullen komen. Zou Van
Elstland zijn boeken soms te Batavia hebben gekocht? Men kan zich moeilijk
voorstellen dat er gedurende de zeventiende eeuw geen
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levendige handel in boeken heeft bestaan in een stad waar alles te koop was. Evenzeer
onwaarschijnlijk is het dat Batavia toen geen literaire verenigingen zou hebben
gekend, verenigingen die waren opgezet naar het patroon van de rederijkerskamers
‘in patria’. Het is best mogelijk dat Parthenia, die volgens Van Elstland jaarlijks haar
banket vierde, zo'n vereniging is geweest. Nadere studie van deze bundel zal niet
alleen op literair-historisch gebied wat opleveren. Ook andere vakgebieden kunnen
er wellicht hun profijt mee doen. Ik wil besluiten door van dit laatste een voorbeeld
te geven.

Portretten van gouverneurs-generaal
In Van Elstlands bundel staat op fol. 1 verso het gedicht op de afbeelding van Cornelis
Speelman, dat hier volgt:
Op de af beelding van
den heer gouverneur generaal
Cornelis Speelman
Hier sietmen Speelman af gemaalt door dijckmans hand.
Zoo stont Achillis jn 't gezigt der grieckse vlooten
als hy het harnas had kloeckmoedig aangeschoten
En 't hoge pergamum stont jnden ligten brand.
dit's t zchijn beelt maar de ziel houd een volmaackter stant
wanneer hy streeft door roock en vuur, en donder kloten
tot Redding van den staat, en land, en bond genoten
Zoo blyf' de maatschappij een stut van t vaderland.
O Dijckman! uw pinceel vertoont ons wel syn beelt
Uw geest bootzeert een man daar Speelmans geest in speelt
Maar wat pinceel of verw kan synen lof afmalen?
Heeft Rotterdam wel Eer een praal-beelt op geregt
voor 't wyze hooft: veel meer die voor de vry heyt vegt:
Men stel hem jn 't gelit by 't puyck der generalen.

Van Elstland beschrijft in dit gedicht het portret van gouverneurgeneraal Speelman,
geschilderd door Dijckman. Over een schilder van die naam, die te Batavia werkzaam
is geweest, heb ik in de door mij geraadpleegde kunsthistorische naslagwerken niets
gevonden.25 Portretten van Speelman zijn er veel, maar we beschikken helaas
uitsluitend over kopieën. J. de Loos-Haaxman, de voormalige conservator der
verzamelingen landvoogdsportretten in de paleizen te Rijswijk en Buitenzorg, schetste
de situatie als volgt:
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Kopie van het portret van gouverneur-generaal C. Speelman. Op paneel geschilderd, wordt
toegeschreven aan Martin Palin (bron: Rijksmuseum Amsterdam)
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Van dezen merkwaardigen man [= Speelman] bestaan verscheidene
portretten: meer of minder goede kleine copieën in olieverf naar een
onbekend portret, en eenige goede gravures, eveneens teruggaande
waarschijnlijk via een kleine copie, op hetzelfde niet tot ons gekomen
portret in olieverf, dat te Batavia geschilderd werd.
Voorts bevindt zich in de Landsverzameling schilderijen (Paleis Rijswijk,
Weltevreden) een groot olieverfportret, een goed stuk, dat blijkens de
eindrekening van Speelman's boedel in het Weeskamerarchief te Rotterdam
(no. 118), na Speelman's dood besteld is en 40 rijksdaalders kostte. Ook
het groote portret uit de Landsverzameling is dus een copie en ware de
boedelbeschrijving van Speelman die op 's Landsverzameling moet
berusten, te raadplegen, misschien zou in dit document eenige aanwijzing
omtrent het voorbeeld te vinden zijn.26
Het originele portret is nog steeds zoek, maar toch opperde mevrouw De Loos de
naam van Cornelis Suythoff als de mogelijke maker van dat portret (Suythoff,
Rembrandts schoonzoon, was in 1681 te Batavia werkzaam).27 Een kopie van
Speelmans portret bevindt zich in de collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam.
Op grond van een archiefgegeven wordt deze kopie toegeschreven aan Martin Palin.28
Volgens mevrouw De Loos vertoonde Palins kopie veel stijlovereenkomsten met
de kopie van een portret van gouverneurgeneraal Van Goens (Rycklof van Goens
was Speelmans directe voorganger: zijn ambtsperiode liep van 1678 tot 1681, die
van Speelman van 1681 tot 1684) zodat zij deze kopie eveneens aan Palin toeschreef.29
Bovendien achtte zij het opnieuw mogelijk een naam te opperen van degene die
mogelijk het haar onbekende origineel zou hebben geschilderd. Deze keer was het
niet Cornelis Suythoff, maar Govert Flinck.30
Anders dan het originele portret van Speelman is dat van Van Goens niet zo lang
geleden wel getraceerd. Het bevindt zich in een particuliere collectie in Nederland.
In 1980 werd dit portret geregistreerd door het Iconographisch Bureau te
's-Gravenhage, het wetenschappelijk documentatiecentrum voor het Nederlandse
portret. Dit origineel is als volgt gesigneerd en gedateerd: ‘N. Dyckman 1679’. We
mogen dus aannemen dat het nog steeds niet getraceerde originele portret van Cornelis
Speelman eveneens door N. Dyck-
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man is geschilderd. Niet alleen stijlovereenkomsten wijzen daarop. Dat Dyckman
de maker is geweest van het portret van Speelman, vinden we nu bevestigd in het
handschrift van een tijd- en plaatsgenoot, de tot dusver onbekende dichter Laurens
van Elstland. Deze Dyckman moet geen slecht schilder zijn geweest, wanneer een
conservator van naam zijn werk toeschrijft aan Govert Flinck en aan de schoonzoon
van Rembrandt.
Tot nu toe evenwel bestond de Indisch-Nederlandse schilder Dyckman niet voor
de kunsthistorische wereld! Even onbekend en onbemind was hij als de
Indisch-Nederlandse dichter Laurens van Elstland. Men mag zich terecht afvragen
of het werk van deze bescheiden dichter niet nog meer cultuurhistorische vondsten
van primair belang oplevert.
Karel Bostoen (1943) is universitair docent oudere Nederlandse letterkunde aan de
Rijksuniversiteit te Leiden. Hij publiceert regelmatig over zestiende- en
zeventiende-eeuwse Nederlandse literatuur.
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van Dorsten, 1643, p. 158. Verder in Vondels Versch. ged. 1644, p. 361, Poëzy 1650, p. 528
en Poëzy 1682, II p. 450 (J.H.W. Unger, Bibliographie van Vondels Werken. Amsterdam 1888,
p. 199).
Voor de interpretatie van deze wijsaanduiding, zie: G.A. Bredero, Boertigh, amoreus, en
aendachtigh Groot lied-boeck, De melodieën van Bredero's liederen. Ed. F.H. Matter.
's-Gravenhage 1979, p. 53.
Dit is een citaat uit de Ars Poetica van Horatius, namelijk vs. 5; het betekent: Vrienden, wie
lacht er niet wanneer hij dat ziet? (Zie voor de context en de vertaling: Horatius, Ars Poetica.
Ed. P.H. Schrijvers. Amsterdam 1980, pp. 26-27, zie ook de andere vertalingen op pp. 20-22.)
Dit ‘Haarlem zoetendal’ is waarschijnlijk ontleend aan Ampzing, met name aan de versregel:
‘Haerlem Soeten-dal! van ouds also geheten/’ (Zie: S. Ampzing, Beschryvinge ende Lof der
Stad Haerlem in Holland [...]. Amsterdam 1974. Facsimile-uitgave van een exemplaar van de
druk: Haerlem, Adriaen Rooman, 1628, p. 94; zie ook p. 95).
P.C. Hooft, Alle de gedrukte werken 1611-1738. Amsterdam 1972. 9 dln. Hiervan Dl. 1, p. 411.
Voor de versie uit 1657, zie Ibidem, p. 467.
ARA Den Haag, VOC, nr. 11.534, fol. 32.
ARA Den Haag, VOC, nr. 11.539, fol. 37 en nr. 11.541, fol. 30. In de periode 1692-1694 wordt
hij steeds bij de smeden vermeld: VOC, nr. 11.536, fol. 35; nr. 11.537, fol. 33 en nr. 11.538,
fol. 29. In de hele periode 1691-1697 krijgt hij steeds hetzelfde jaarsalaris van 36 gulden.
De Papenburg, een fluit van 500 ton, was een nieuw schip. Het was in 1667 te Amsterdam
gebouwd. Na vertrek uit Texel legde het op 17 april 1668 bij Kaap de Goede Hoop aan. Daar
vertrok het weer op 29 april. Het kwam op 16 juli 1668 te Batavia aan. De reis was dus zeer
voorspoedig verlopen. (Gegevens ontleend aan: Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th
centuries. Ed. J.R. Bruijn, E.S. Gaastra en I. Schöffer. The Hague 1979-1987. 3 dln. (RGP Grote
Serie, nrs. 165-167). In: Dl. 2 (1979), pp. 156-157.)
GA Haarlem, Notarieel Archief, nr. 450 (notaris Hendrik Hasewindius), fol. 91r-92v.
GA Haarlem, Notarieel Archief, nr. 707, fol. 203v-207v, hier fol. 204r. Dit is een interessant
stuk, omdat het nogal wat namen van leden van de kamer bevat. Als de drie hoofden van de
kamer worden genoemd: Hendrick Steeneck, Jan Passenier en Jakobus Jonkheer. De ledenlijst
bevat nogal wat namen van ongetrouwde en getrouwde vrouwen! Ook de stadschirurgijn mr
Jan Verschulen was lid van de kamer.
ARA Den Haag, VOC, nr. 11.543, fol. 29.
Niet in de volgende naslagwerken: C.H. Immerseel (1842), Ch. Kramm (1864), A. von Wurzbach
(1906), Thieme-Becker (1914), Bénézit (1976), Alle schilderijen Rijksm. Amsterdam (1976).
J. de Loos-Haaxman, ‘De portretten van Cornelis Speelman’. In: Tijdschrift voor Indische Taal-,
Land- en Volkenkunde 78 (1938), pp. 192-203, spec. p. 192.
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27 J. de Loos-Haaxman, Verlaat Rapport Indië, Drie eeuwen westerse schilders, tekenaars, grafici,
zilversmeden en kunstnijveren in Nederlands-Indië. 's-Gravenhage 1968, p. 13.
28 Het archiefgegeven stamt uit het Gemeentearchief Rotterdam (Weeskamerarchief, nr. 118). Het
betreft de reeds genoemde rekening en verantwoording der curatoren van Speelmans boedel.
Hierin staat namelijk dat Palin recht heeft op veertig rijksdaalders voor het schilderen van een
kopie van een portret van Speelman (J. de Loos-Haaxman, De landsverzameling schilderijen
in Batavia, Landvoogdsportretten en compagnieschilders. Leiden 1941, p. 79, noot 1; J. de
Loos-Haaxman 1968, pp. 114-115, noot 22).
29 Toeschrijving op grond van de vergelijkbare achtergrond op beide portretten en op enkele details
in de tekening (J. de Loos-Haaxman 1941, p. 79).
30 J. de Loos-Haaxman 1968, p. [133], illustratie nr. 6. De toeschrijving aan Flinck is vermoedelijk
gebeurd op basis van de volgende uitspraak: ‘Van den Gouverneur-Generaal van Goens bestaan
twee portretten in olieverf beide van 1656, het eene geschilderd door Govert Flinck en bezongen
door Vondel, het andere van de hand van B. van der Helst.’ (M.A. van Rhede van der Kloot,
De Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal van Nederlandsch-Indië 1610-1888,
Historisch-Genealogisch beschreven. 's-Gravenhage 1891, p. 62. Voor de biografie van Rijklof
van Goens, zie Ibidem, pp. 59-64 en de aanvullingen en verbeteringen van W.Ph., Coolhaas in
De Nederlandsche Leeuw 1956, p. 8).
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Leipoldt over Oost-Indië
C. de Jong
Christiaan Louis Leipoldt (Worcester 1880 - Kaapstad 1947) heeft veel gereisd en
onder meer Nederlands Oost-Indië bezocht. Zijn vader Christiaan Frederik Leipoldt
(1844-1911) is zendeling op Sumatra in Oost-Indië geweest en daarom heeft Louis
van jongsaf aan bijzondere belangstelling voor Oost-Indië gekoesterd. Hij stamde
uit een Duitse zendelingenfamilie. Zijn grootvader Johann Gottlieb Leipoldt
(1803-1872) is geboren te Plohn in Saksen en is door het Rijnse Zendinggenootschap
te Barmen tot zendeling opgeleid. Hij werd in 1839 met drie andere jonge zendelingen
naat Kaapland gestuurd. Hij kocht voor het Genootschap een boerderij bij
Clanwilliam, Wupperthal genaamd, en opende er een zendingspost om Hottentotten
en Kleurlingen te kerstenen. De post is uitgegroeid tot een dorp.1
Hij heeft drie zoons gehad. Een van hen, Christiaan Frederik, is naar Duitsland
gegaan om daar bij het Rijnse Zendinggenootschap tot zendeling te worden opgeleid.
Hij is in Zuid-Afrika getrouwd met Anna Esselen, dochter van ds. L.F. Esselen,
Rijnse zendeling te Worcester. Zij zijn samen naar Batakland in het hart van Sumatra
vertrokken om daar het evangelie te prediken. Hij was daar de eerste zendeling en
stichter van een school voor inheemse onderwijzers en zendelingen. Wegens de
slechte gezondheid van zijn vrouw verliet hij dat zendingsveld in 1879. Hij werd
hulpzendeling te Worcester in Kaapland en daar is in 1880 zijn zoon Louis geboren.
Hij werd in 1883 predikant van de Nederduits Gereformeerde Kerk te Clanwilliam
en is daar als emeritus in 1911 overleden. De jonge Louis kreeg onderwijs van zijn
grootvader Esselen en van zijn vader. Aan de laatstgenoemde dankte hij veel kennis
van natuurwetenschappen, geschiedenis, aardrijkskunde, talen (Grieks, Latijn,
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Frans, wat Maleis en natuurlijk Engels, Duits en Nederlands) en oosterse godsdiensten.
Hij was veelzijdig begaafd en werd journalist, letterkundige, dichter en na studie in
Groot-Brittannië medicus. Hij heeft van alles wat hij aanpakte een succes gemaakt.
Zijn belangstelling voor Oost-Indië is altijd levendig gebleven en hij heeft in 1911
zijn werk als schoolarts in het graafschap Londen onderbroken om als scheepsarts
een reis met het oude stoomvrachtschip ‘Ulysses’ van de Holtlijn naar Oost-Indië te
ondernemen. Zijn taak was om te waken over de gezondheid van de bemanning,
vooral van de Chinezen, die op het dek en in de machinekamer werkten. Hij is op
de ‘Ulysses’ in januari 1911 uit Liverpool vertrokken en langs Gibraltar door de
Middellandse Zee, het Suezkanaal en de Indische oceaan naar Emmahaven, de haven
van Padang aan de westkust van Sumatra, gevaren. De verdere reisroute van de
‘Ulysses’ is uit Leipoldts verslag niet geheel duidelijk. Het schip heeft Tjilatjap aan
de zuidkust van Java, Soerabaja, Semarang en Tandjong Priok aan de noordkust en
Balik Papan, de oliehaven op Zuidoost-Borneo bezocht en is uit Priok naar Singapore
op de thuisreis naar Groot-Brittannië gegaan.
Leipoldt heeft zijn dagboekaantekeningen twintig jaar later verwerkt en in
artikelvorm in Die Huisgenoot gepubliceerd. Deze artikelen zijn in boekvorm in
Kaapstad in 1932 herdrukt onder de titel Uit my Oosterse dagboek.
Hij was een degelijke, wetenschappelijk aangelegde journalist en heeft heel wat
bekende boeken over de geschiedenis, staatsinrichting en economie van Oost-Indië
geraadpleegd en aangehaald, in vier moderne talen. Hij bericht vooraf, dat hij twee
hoofdstukken, een over het kleurlingvraagstuk en een over de zending in Oost-Indië,
heeft weggelaten, omdat ze in Zuid-Afrika omstreden onderwerpen betreffen. Hij
wilde blijkbaar zijn liberale, progressieve opvatting over gelijke rechten voor alle
rassen, eigen aan hem als Kaaplander en zendelingenzoon, hier niet laten blijken.
Van andere Indiëreizigers heeft Leipoldt stellig werk van Eduard Douwes Dekker,
schrijver van Max Havelaar onder de pennaam Multatuli, gekend. Hij heeft de
sprookjesnaam Insulinde voor Oost-Indië van Multatuli overgenomen en een van
zijn oosterse gedichten aan hem opgedragen. Multatuli was gewild bij vele
Zuidafrikanen, zelfs bij de anti-Nederlandse C.J. Langenhoven. Leipoldt verwijst
niet naar Joseph Conrad, Pool van geboorte en Brits zeeman, die enige jaren voor
hem de Indische archipel heeft bevaren en uitvoerig als auteur van de zee heeft
beschreven.
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Leipoldt bezocht Indië in 1911 in een tijd van snelle economische, sociale en culturele
ontwikkeling en een periode van hoogconjunctuur. Het is daarom interessant om zijn
indrukken te vergelijken met die van een andere intelligente journalist, de Britse miss
H.W. Ponder, die Java in 1933 bezocht en daarover het lijvige boek Java pageant
publiceerde. Ook haar indrukken van Indië - destijds in de greep van de Grote
Depressie - waren zeer gunstig.
Leipoldt geeft in hoofdstuk 3 opmerkingen over de geschiedenis van Oost-Indië.
Hij kritiseert het koloniale stelsel van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie
(VOC) en het cultuurstelsel 1830-90, dat was de gedwongen levering van bepaalde
gewassen door de inheemse bevolking aan de koloniale regering. Over de wrede
Atjeh Oorlog 1870-1908 wil hij liever zwijgen. Hij vindt in het Indië van die tijd
veel om te prijzen, zoals de Europese tropische landbouw, de gezondheidszorg voor
de inheemsen (hij was medicus) en de goede spoor- en autowegen. Hij prijst zelfs
de ijzeren maarschalk Daendels, gouverneur-generaal in 1808-11, omdat deze de
grote postweg van de westkust naar de oostkust van Java heeft aangelegd.
Hij geeft zijn indrukken van de door hem bezochte havenplaatsen en van zijn
uitstapjes naar Padang, de Ardjoeno-vulkaan, het oerwoud bij Balik Papan en de
plantentuin te Buitenzorg weer. Hij bezocht blijkbaar niet Batakland, dat hij wel
uitvoerig beschrijft, omdat zijn vader daar zendeling was, maar wel de beroemde
tempel de Boroboedoer, waarover hij een uitvoerig gedicht schreef. Hij toont zich
diep onder de indruk van het schitterende natuurschoon, de weelderige plantengroei,
de prachtige bergwereld, de ontzag afdwingende vulkanen, de vruchtbaarheid van
de grond, de rijke oogsten en het dichte oerwoud.
Hij schrijft in zijn slotbeschouwing ‘Vaarwel aan Insulinde’: ‘Ek sou die land
graag weer wil besoek.’ Hij meent, dat Zuid-Afrika veel van Oost-Indië kan leren,
onder meer omdat de beschaving der inlanders in de Oost heel wat verder dan die
der zwarten in Afrika gevorderd is, voorts dat de blanke beschaving in de tropen
goed kan gedijen, al zijn sommigen dit met hem oneens. Hij merkt op, dat de inlander
onder Nederlands gezag nog minderjarig, dat wil zeggen onmondig, is, en de lezer
moet aannemen, dat hij dit stadium slechts als tijdelijk en als overgang naar
meerderjarigheid en staatkundige zelfstandigheid kan aanvaarden.
De Nederlandse lezer vindt bij Leipoldt heel wat belangwekkende opmerkingen
en indrukken over het oude Indië, dat nu ver achter ons ligt. In Zuid-Afrika geniet
zijn journalistieke werk Uit my
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Oosterse dagboek slechts beperkte belangstelling. Wel heeft de Kaapkolonie
honderdvijftig jaar onder het gezag van het VOC-bestuur te Batavia gestaan en liepen
jaarlijks VOC-vloten in Kaaplandse havens aan en wel is een bevolkingsgroep van
betekenis, de Slamaiers, zoals de Maleiers daar heten, uit Oost-Indië afkomstig, maar
door de Britse verovering van de Kaapkolonie in 1806 heeft de geschiedenis
Zuid-Afrika en Oost-Indië ver uit elkaar gedreven. In de verzameling opstellen C.
Louis Leipoldt, Eensame veelsydige, door dr. P.J. Nienaber bijeengebracht (Afrikaanse
Boekhandel, Johannesburg 1948), zijn slechts drie bladzijden aan Leipoldts oosterse
dagboek en geen aan zijn oosterse gedichten gewijd. W.S.B. Kritzinger schrijft in
die drie bladzijden (pp. 349-351): ‘Die bekoring wat die goeie reisbeskrywing besit,
mis 'n mens in hierdie werk. Dis meer 'n samevattende oordeel oor allerhande
vraagstukke waarmee hulle in Insulinde te doen het.’ Kritzinger ziet hierbij vele
bladzijden kleurvolle beschrijvingen door Leipoldt over het hoofd. Hij vindt niettemin
diens reisverhaal vanuit wetenschappelijk oogpunt een ‘onderhoudende gids’ voor
Oost-Indië.

Leipoldts oosterse gedichten
Achttien gedichten zijn het resultaat van Leipoldts reis naar Oost-Indië geweest. Ze
zijn onder het opschrift ‘Uit my Oosterse dagboek’ herdrukt in zijn Versamelde
gedigte (Tafelberg, Kaapstad 1980, pp. 174-183).2 Ook zij hebben slechts beperkte
aandacht van zijn commentators gekregen, hoewel ze de volle maat van zijn
taalvermogen en verbeeldingsrijkdom vertonen.3 De eerste groep van tien gedichten
bevat indrukken van landschappen en de natuur, namelijk: Gibraltar, Emmahaven,
Padang, Buitenzorg, Die oerbos (het oerwoud op Borneo), Krakatau, Balik Papan,
Die Boroboedoer en twee samenvattingen Insulinde en Vaarwel aan Insulinde. De
tweede groep van acht gedichten beschrijft gestalten en heten: De Lesseps (stichter
van het Suezkanaal), Meester Cornelis (plaats bij Batavia waar gouverneur-generaal
J.W. Janssens de strijd tegen de Britse veroveraar in 1811 verloor), Aan die ketting
(Atjehse dwangarbeiders), Aan Multatuli, Dipa Negara (Javaans edelman en leider
van de mislukte opstand in 1825-30), Aan Seli (hulde aan een inlandse schone), Die
doerian (‘koning’ der Indische vruchten, maar bij velen wegens zijn reuk ongewild),
en Meta Api (vuuroog, betuiging van meegevoel aan een verdrietige inlandse).
De lezer vindt in deze gedichten vele indrukken uit Leipoldts
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oosterse dagboek terug en zal veel daarvan waarderen. Leipoldt betoont in de meeste
van zijn gedichten meegevoel aan mensen, die het onderspit moesten delven. Dat
zijn Ferdinand de Lesseps, die het graven van het Suezkanaal aandurfde, maar buiten
zijn schuld faalde met het Panamakanaal, J.W. Janssens, die in 1806 de Kaapkolonie
en in 1811 Oost-Indië aan de Britse veroveraar moest afstaan, Multatuli, Atjehse
verzetstrijders tot kettingstraf veroordeeld, Dipa Negara, die als rebellenleider faalde,
Meta Api en ook de doerian, fijn van smaak maar toch wegens zijn reuk veracht.
Hier volgen Leipoldts oosterse gedichten ‘Insulinde’, ‘Aan die ketting’ en ‘Die
doerian’. In het gedicht ‘Insulinde’ vat hij zijn indrukken samen van zijn gehele reis
door Oost-Indië. Als goed Zuidafrikaan eindigt hij: ‘Die wêreld hier is baie mooi, 'n
paradys hierbo - Maar hou sy prag, en gee vir my ons vaal, vlak ou Karoo!’

Aan die ketting
'n Klomp bandiete, krygsbandiete, dié,
Gevang in Atjeh, nou vir stratewerk
Gebruik. Dis nuttig' werk, belangrijk' werk;
En wie sal aanstoot neem daaraan, en wie
Sal kla: ‘Die vryheidsliefde is te sterk
Om uitgeput te worde hier op straat’?
Maar wie sal nie met meely hier vandag
Die klompie gadeslaan nie? Wat dit baat,
Puur saamgevoel, vir iemand wat oorwin
En makgemaak is? Wag tot eenmaal in
Jou eie siel die vryheidsliefde ontluik
En dan gesmoor word eer die eerste slag
Geluk het. Wag die tyd af, en vra weer:
Hoe kan ek hierdie meegevoel gebruik?
My siel is stukkend, maar ek het probeer!
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Die doerian
Vrug van die vrugte, koning, wees gegroet!
Jou steeklig' skil versluier godespys.
Ek, vreemdeling uit 'n vreemde land, verstaan
Die krag wat joue is; en as ek staan,
Hier in die dessa-straatjie, waar die rys
Die randjies op in modderplaatjies groei,
Hier waar die mangostan so pragtig bloei,
Hier waar jou geur die wêreld rond omraam.
Bring ek jou ook my hulde toe: Salaam!

Insulinde
Ek het ou Smeroes sand gesien waar hy sy wolke speen,
En Buitenzorg het my bekoor - sy tuin, sy stroom, sy reën;
Tosari's spog en Djokjas trots, die tempel van Boedoer,
Die wêreld rondom Wehstenburg, waar algar sawahs boer;
Semarangs mooi kanarie-laan, sy veelgekleurde strand,
Sy koppies, waar as koning heers die dooi Chinese hand;
En Soerabajas sedigheid, waar elkeen besig is,
En Salaks sewe spitse, elk betrek met môre-mis;
Batavia-stand, juweel geset in rykste lommergroen,
En elke dessa waar die son die atap-huise soen;
Die pad van Saïdjah na sy huis het ek met lus getrap
En my verwonder oor die see se lig by Tjilatjap;
En Balikpapans oliestad, nog wonderliker strand,
En al die nuwe wonder wat wy oë toe aanskou,
En elke fraaie vergesig wat al my aandag hou,
Het vir my van my land vertel wat in die suide rus,
Waar net dieselfde bràndersee sy strande aldag sus.
Die wêreld hier is baie mooi, 'n paradys hierbo Maar hou sy prag, en gee vir my ons vaal, vlak ou Karoo!
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C. de Jong is publicist en wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Suid
Afrika.

Eindnoten:
1 Korte biografieën van de drie geslachten Leipoldt in Zuid-Afrika zijn verschenen in de
ondergenoemde publikaties.
(A) Johann Gottlieb Leipoldt 1803-1872:
P.J. Nienaber, red., C. Louis Leipoldt, Eensame veelsydige; Afrikaanse Boekhandel, Johannesburg
1948, pp. 397-409.
J.A. Heese, ‘Johann Gottlieb Leipoldt’, in Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek (ook in
het Engels uitgegeven), deel 2, Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN) en Tafelberg,
Pretoria en Kaapstad 1972, p. 402.
(B) Christiaan Frederik Leipoldt:
P.J. Nienaber, red., C. Louis Leipoldt (t.a.p. hierboven), pp. 412-416.
(C) Christiaan Louis Leipoldt
T.T. Cloete, ‘Christiaan Louis Leipoldt’, in S.A. Biografiese Woordeboek, deel 2, pp. 397-402.
2 Oorspronkelijk verschenen onder het opschrift ‘Uit my Oosterse dagboek’ in de verzenbundel
van Leipoldt Uit drie wêrelddele, Kaapstad 1923; hij heeft daarin gedichten over (Zuid-) Afrika,
Europa en Azië opgenomen.
3 Eén gedicht uit Leipoldts oosterse dagboek heeft meer aandacht dan de andere getrokken,
namelijk ‘Vaarwel aan Insulinde’. Kritzinger vermeldt het op p. 350 van P.J. Nienaber, red.,
C. Louis Leipoldt, en D.J. Opperman heeft het opgenomen in zijn bekende bloemlezing van de
Hollands-Afrikaanse dichtkunst Groot Verseboek.
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De Indische mythe
Frank Vermeulen
Geachte Indische letterdames en letterheren
Ik heb een wellicht wat schokkende mededeling voor u: DE INDISCHE
LETTERKUNDE IS DOOD, althans ‘afgerond’. Dit schreef de nestor van dit
gezelschap Rob Nieuwenhuys immers een aantal jaren terug al. Om uw geheugen
op te frissen, hij schreef:
De Nederlandse letterkunde voor zover Indonesië daarin verschijnt, is een
afgeronde literatuur. Dit brengt wie over haar schrijft in een andere positie
dan tevoren; hij behoeft niet meer in de verte te staren. Die verte is er niet
meer; er is geen weg meer vooruit, alleen nog maar terug.1
Zo verklaart Rob Nieuwenhuys in zijn standaardwerk de Oost-Indische Spiegel de
Indisch-Nederlandse letterkunde tot het afgesloten domein van het verleden. Met het
uitsterven van de laatste ‘kolonialen’ verdwijnt hun cultuur en daarmee hun
letterkunde.
Echter: de laatste jaren is er een aantal boeken verschenen die geschreven zijn
door de kinderen van repatrianten uit Indonesië. Deze boeken roepen de vraag op of
de Indische letterkunde wel terecht voorgoed is bijgezet in de literatuurgeschiedenis.
Op zoek naar een antwoord op die vraag en om te weten te komen waarover deze
tweede generatie schrijft, heb ik het literaire werk onderzocht van een groep jonge
schrijvers die allen afkomstig zijn uit het Nederlands-Indisch milieu. Het gaat hier
om de schrijvers (in alfabetische volgorde) Marion Bloem, Adriaan van Dis, Ernst
Jansz en Jill Stolk. De romans waarom het hier respectievelijk draait zijn: Geen
gewoon Indisch meisje, Nathan Sid, De overkant en Onder de blauwe
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sarong. Gekozen is voor schrijvers die na 1945 in Nederland geboren zijn. Dus
schrijvers als Hella Haasse, Hans Vervoort of Jeroen Brouwers, auteurs van
bijvoorbeeld boeken als respectievelijk, Krassen op een rots, Zwarte Rijst en Bezonken
Rood, vallen hiermee buiten het spectrum.
Van de boeken Geen gewoon Indisch meisje, Nathan Sid, De overkant en Onder
de blauwe sarong zal ik nu de belangrijkste hoofdlijnen samenvatten die de analyse
van de afzonderlijke werken heeft opgeleverd.

De teksten
Het boek van Van Dis gaat over Nathan Sid. Dat is een ongeveer zesjarig jongetje
in een gezin dat berooid uit Indonesië is gerepatrieerd. Hij is het vierde en jongste
kind. In de oorlog is de vader van zijn halfzusters Jana, Ada en Saskia door de
Japanners gefusilleerd. Nathans vader is Justin Sid, een ex-KNIL militair die aan de
ontberingen in Japanse gevangenschap een hartkwaal heeft overgehouden. Hij is een
strenge en ongenaakbare vader. Nathan merkt voortdurend dat hij niet voldoet aan
de hoge eisen die zijn vader stelt. De rest van het gezin heeft een gemeenschappelijk
Indisch verleden waar Nathan buitenvalt. Bovendien is hij een buitenechtelijk kind.
Zijn vader en moeder kunnen niet trouwen omdat Justin Sid in Indië al gehuwd is
met een andere vrouw. Verzoeken tot echtscheiding worden door een broer van de
eerste vrouw van Sid, die in Djakarta op de burgerlijke stand werkt, vernietigd.
Al met al is dit voldoende reden voor Nathan om te twijfelen aan zijn ware
identiteit. Wanneer zijn vader overlijdt, verdwijnen die twijfels echter. Hij beseft
door dit verlies hoe nauw de band met zijn vader was.
Wat er aan het eind van het boek voor in de plaats komt, is het besef er alleen voor
te staan. Angst voor de toekomst is wat rest en de wens weg te vluchten in een utopie.
In het gelukzalige en vredige gevoel dat bij deze kleine Oedipus een blik onder
moeders rokken oplevert:
Hij keek onder haar jurk. Haar benen leken een brug tussen het groene
zeil en het wit van haar onderjurk. Heel stil en warm was het. [...] Nathan
kneep zijn ogen weer toe en zag een Indische tuin waar vogels vlogen,
zoals op de postzegels van tante Una uit Nieuw-Guinea.
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Hij zag wilde kembang sepatoe en water met verse groene sprietjes en,
zoals altijd, bergen die op duinen leken, maar nu met een pluimpje rook
eruit. Net zoals op het schilderij schuin boven het dressoir. [p. 60]
Wat verderop valt in de slotregels van het boek dat beeld van Indië samen met een
(onbewust) verlangen terug te keren naar de moederschoot:
Het liefst bleef hij klein en kroop hij voor altijd weg onder moeders jurk.
Bij dat witte, waar het was zoals achter zijn gesloten wimpers, een veilige
wereld waarin hij niets meer fout kon doen. [p. 61]
Van een heel ander kaliber is Geen gewoon Indisch meisje van Marion Bloem. Hierin
zien we twee Indische zusjes, Sonja en Zon, die naast elkaar opgroeien. Sonja past
zich aan de Nederlandse omgeving aan. Zij is rationeel, spreekt de taal perfect en af
en toe vergeet ze dat ze verschilt van de Hollandse meisjes. Zon, die jonger is, is
emotioneler en heeft er moeite mee zich aan te passen. Het Nederlands beheerst zij
bijvoorbeeld niet zo goed als Sonja. Wel heeft zij een innige band met haar vader.
De meisjes groeien op. Uiteindelijk woont Zon samen met Eddie, een Hollandse
jongen, die werkt op een uitgeverij. Zon heeft een bijzonder tekentalent, bovendien
schrijft ze gedichten. Sonja schrijft korte verhalen. Ook zij heeft een vriend, die
onbekend blijft, met wie ze later trouwt en van wie ze een kind krijgt.
Zon heeft inmiddels voortdurend te kampen met een identiteitscrisis. Ze gaat met
Eddie naar Indonesië. Daar raakt ze in een diepe depressie. Ze ziet dat ze tegen haar
verwachting niet bij dat land hoort en ontwikkelt bovendien een afkeer van Eddie
en de koloniaal die hij vertegenwoordigt. Ze heeft het gevoel dat ze nergens meer
bijhoort. Terug in Nederland ontmoet ze af en toe Boy, een Indische jeugdvriend.
Naar hem verlangt ze sterk maar liefde en sex tussen een Indisch meisje en een
Indische jongen zijn taboe.
Haar vader vraagt haar om samen met haar moeder na zijn overlijden de familiekris
en bijbehorende stenen terug te brengen naar een familielid in Indonesië. De relatie
tussen Zon en haar vader is heel sterk. Wanneer hij overlijdt, voelt Zon dat telepatisch.
Na de dood van haar vader gaan moeder en Zon naar Indonesië. De verhouding
tussen moeder en dochter is altijd zeer slecht
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geweest. Zon heeft een hekel aan haar moeder omdat die zich schaamt voor haar
kleur, omdat zij ook een ingebakken eerbied voor de blanke huidskleur heeft en
omdat zij het symbool is van orde en regelmaat. Gedurende de reis worden regelmatig
familieleden bezocht. Zon krijgt zo de kans de eigen situatie te vergelijken met die
van de mensen die na de soevereiniteitsoverdracht in Indonesië gebleven zijn. Terug
in Nederland beseft zij dat de Indische cultuur waar zij naar zocht niet bestaat. Ze
aanvaardt dat ze helemaal op zichzelf is teruggeworpen.
In dit bestek laat ik een samenvatting van de twee andere boeken achterwege. Wel
zal ik hier heel kort de probleemstellingen van de onderzochte romans naast elkaar
zetten.

Geen gewoon Indisch meisje
In Geen gewoon Indisch meisje worstelt de jonge Indische vrouw Sonja/Zon met de
gespletenheid in haar houding ten opzichte van haar Indische afkomst. Ze maakt zich
tenslotte los van de Indische leefwereld van haar ouders en kan daardoor voor het
eerst zichzelf centraal stellen.

Nathan Sid
De kleine jongen Nathan Sid verkeert in een isolement, doordat hij opgroeit in een
Indisch repatriantengezin waarbinnen hij zich een buitenstaander voelt.

De overkant
In De overkant wordt het isolement beschreven van de ‘Indo’ Rudi, die in de dertiger
jaren Indië verlaat om in Nederland te gaan studeren. Zijn zoon Joch kampt jaren
later met een schuldgevoel dat hij echter kwijtraakt door een reis naar Indonesië te
maken.

Onder de blauwe sarong
De jonge Indische vrouw Salma heeft grote problemen gehad met haar (seksuele)
identiteit. Door zich te bevrijden van de ideologische erfenis van haar ouders, ontdoet
ze zich van die problemen.
Het is opvallend dat het hier telkens draait om bijna dezelfde problemen: de eigen
identiteit, het zich afzetten tegen ouders, isolement en schuldgevoel. Telkens kunnen
we een hoofdpersoon onderscheiden,2 die terugblikt op een jeugd waarin hij of zij
worstelt
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met identiteitsproblemen. Die problemen houden altijd direct verband met het feit
dat de hoofdpersoon Indisch is.
Er zijn natuurlijk ook verschillen aan te wijzen tussen de vier boeken. Als je ze
bijvoorbeeld langs de meetlat van Blok3 houdt, valt op dat ze uiterst divers zijn.
Uitgesplitst naar formele aspecten als perspectief, tijd en ruimte bieden ze een
staalkaart van mogelijkheden die de vertelkunst te bieden heeft: waar Van Dis vertelt
vanuit het gehurkte wereldbeeld van de kleine jongen, kiest Stolk voor een structuur
met flash backs en een personale verteller. Met af en toe een verteller die deze fictieve
wereld doorbreekt om de lezer persoonlijk toe te spreken. Bijvoorbeeld op pagina
86:
En jullie doen net of je neus bloedt. Of je het verhaal niet kent, of het niet
bestaat en tegelijkertijd peper je het me steeds maar in.4
Bloem vertelt haar geschiedenis in een meer experimenteel procédé en Jansz komt
met een drieluik aanzetten van roman in brieven, relaas en reisverslag.

Overeenkomsten
Maar de hier behandelde werken vertonen aan de andere kant opmerkelijke
overeenkomsten. Bijvoorbeeld: in alle gevallen draait het om een hoofdpersoon die
opgroeit in een Indisch gezin. Telkens is ook de band met de ouders en dan vooral
met de vader van uitzonderlijk belang. Over dat belang van de ouders kom ik straks
nog te spreken. Hier wil ik de vaders in de boeken van Jansz, Stolk, Bloem en Van
Dis even vergelijken. De vaders hebben met elkaar gemeen dat zij in de tweede
wereldoorlog in gevangenschap onherstelbare psychische en fysieke verwondingen
hebben opgelopen: de vader van Nathan Sid heeft een ziek hart, Salma's vader een
‘kampmaag’. Hij heeft bovendien een afkeer van Japanners gekregen. Salma meent
in haar trekken iets Japans te ontdekken wat de woede van haar vader opwekt.
In Geen gewoon Indisch meisje vertelt de vader van Sonja keer op keer het
‘bloedstollende’ verhaal van de executie van zijn Ambonese vriend door de Japanners.
Het verhaal dat de hoofdpersoon door het hoofd blijft spoken en dat in het boek
symbolisch wordt voor de grote invloed die de ouderlijke overleveringen op hun
kinderen hebben. En bij Ernst Jansz moet de vader van Joch zich
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wegens angstaanvallen, die voortkomen uit zijn gevangenschap in een Duits
concentratiekamp, onder psychiatrische behandeling laten stellen.
Het is opmerkelijk dat de vaders bij Bloem, Jansz en Van Dis overlijden en dat
dit in alle gevallen een groot trauma voor de hoofdpersoon betekent.
Dat de vaders in drie van de vier onderzochte werken overlijden is niet typisch
voor Indische letterkunde. Het is echter wel opvallend voor zover drie van de vier
schrijvers dit motief kiezen om te benadrukken dat de hoofdpersonage op zichzelf
is teruggeworpen en vanaf nu zelfstandig zijn plaats in de wereld moet bepalen.
Zoals gezegd zijn de vier werken wat de formele aspecten tijd en ruimte betreft
zeer divers. Meer inhoudelijk kun je echter stellen dat de tijd binnen de diverse
verhalen telkens in drieën kan worden gedeeld: de tijd van de ouders, de tijd van de
jeugd van de hoofdpersoon en het heden. Bij Nathan Sid ligt binnen deze indeling
het accent op de jeugd van de hoofdpersoon, bij De overkant ligt sterk de nadruk op
de vader, en dus op ‘de tijd van de ouders’. Maar dit zijn accentverschillen die aan
de algemene constatering niets af doen. Ook het structuurelement ruimte geeft,
inhoudelijk opgevat, een driedeling te zien in drie van de vier romans. Ruimtelijk
kunnen telkens Indië, Holland, en daartegenover Indonesië onderscheiden worden,
waarbij Indië gekoppeld is aan de ‘tijd van de ouders’. In Nathan Sid speelt de ruimte
Indonesië geen rol.

Motieven
In de diverse werken kunnen telkens dezelfde belangrijke motieven aangewezen
worden. In elk onderzocht werk is het motievencomplex van ‘Het Indische’ te
onderscheiden. Dit valt dan uiteen in de motieven die samenhangen met Indië, ouders,
uiterlijke kenmerken (huidskleur/Indische cultuuraspecten), de groep (het isolement)
en de reis.
De overeenkomsten zijn vooral te vinden waar het het Indische aspect betreft. Dit
aspect is dan ook voor iedere roman het meest wezenlijk.

Het Indische
Het motievencomplex ‘Het Indische’ is voor de verschillende hoofdpersonen van
cruciaal belang omdat zij aan Indië een deel van hun identiteit ontlenen.
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Welk beeld van Indië wordt er nu door de verschillende auteurs gegeven? Bij Van
Dis, Stolk en Bloem berust de voorstelling van Indië voor een belangrijk deel op de
uitbeelding van dat land op schilderijtjes die steevast in ieder gezin aan de muur
blijken te hangen. Stolk gaf daarvoor de verklaring dat via die afbeeldingen de band
met Indië tot uitdrukking gebracht wordt:
Niet dat ik van die sawah-landschappen met een vulkaan op de achtergrond
hield [...] maar ze waren altijd een teken: ‘Wij zijn uit het mooie goede
Indië. Kijk eens hoe mooi. Ons land. Vroeger. Het beeld van vroeger hangt
aan onze muur. Ik ben trots op dat land. [...]5
Belangrijkste bestanddelen in deze schematische voorstelling zijn sawah's,
klapperbomen en een vulkaan op de achtergrond.
Jansz noemt dan wel niet het schilderijtje maar dat beeld leeft ook bij hem zoals
uit het volgende citaat mag blijken: ‘Verlangen naar dat verre land achter de horizon
waar de bergen precies zo zijn als je als kind altijd al gedacht had.’6
Stolk vult dat landschap ook met het gevoel dat er bij hoort: Indië is mooi, goed
en daar ben je trots op.
De kleine Nathan Sid roept voor zichzelf achter gesloten ogen een beeld van Indië:
Hij zag wilde kembang sepatoe [hibiscus] en water met verse groene
sprietjes en zoals altijd, bergen die op duinen leken, maar nu met een
pluimpje rook eruit. Net zoals op het schilderij schuin boven het dressoir.
[...]7
Even verderop wordt die wereld gekarakteriseerd als ‘een veilige wereld’.
Ook Marion Bloem kleedt de muren van Sonja's ouderlijke huis aan met onder
meer ‘de klapperboomprenten met of zonder vulkanen’.8 Naast deze concrete
voorstellingen is er het diffuse beeld van ‘de groene wereld’ of alleen maar ‘het
groen’ bij Marion Bloem.9 En bij Ernst Jansz de uitspraak: ‘Indonesië was mijn
droom.’10

De ouders
‘Ze zijn autoritair, die Indische ouders, autoritair, autoritair...’,11 dat laat Jill Stolk
een meisje tijdens de Indische dag in het
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Amsterdamse Paradiso met instemming van de hoofdpersoon uitroepen. Als beeld
voor de autoriteit van Salma's ouders gebruikt Stolk het verschijnsel dat die ouders
niet gehoorzamen aan de wetten van het perspectief: ze worden niet kleiner12 als ze
bijvoorbeeld weglopen van Salma op het strand.
Marion Bloem laat vooral de moeder autoritair optreden. Het gebruik van de
pollepel als strafwerktuig is een van de grieven die dochter Zon tegen haar moeder
heeft.
Bij Van Dis is het echter weer de vader die dit keer de lineaal als slagwapen
hanteert.
De vader van Joch, bij Ernst Jansz, wijkt wat strafmaatregelen betreft af van de
vaders in de overige drie boeken. Zijn invloed op het leven van Joch is er niet kleiner
om. Over de dood van diens vader laat Jansz zijn hoofdpersoon noteren: ‘Ik heb er
maandenlang om gehuild. Jarenlang.’13
Want invloedrijk zijn de ouders in het leven van Joch, Sonja/Zon, Salma en Nathan.
Zij zijn de schakel tussen de hoofdpersoon en hun beeld van Indië. De ouders dragen
het ideaalbeeld van ‘het land van andere afkomst’14 over aan hun kinderen. Zo zegt
Sonja in Geen gewoon Indisch meisje dat ze niet naar Indonesië wil want: ‘Ik heb
de verhalen van pa en ma, en die zijn zo mooi. Die houd ik liever vast.’15 In De
overkant heet het:
Maar er is iets anders. Opgevoed worden met iets van die andere wereld.
[...] Dingen die je met je meedraagt. Ze laten je nooit meer los. Dat is het.16
Het zijn echter vooral de ouders ook die de ideologische waarden overdragen die
met het Indische samenhangen. In Geen gewoon Indisch meisje en Onder de blauwe
sarong wordt sterk benadrukt dat de ouders een ambivalente houding hebben ten
opzichte van de eigen Indische achtergrond. Enerzijds is men trots op het land van
herkomst, anderzijds wijzen ze hun kinderen erop dat hun Indische status bepaalde
negatieve kanten heeft. Die houding veroorzaakt bij de kinderen twijfel aan de
eigenwaarde.
Natuurlijk merken Sonja en Salma aan de reacties van de hun omringende
Nederlanders al dat ze ‘anders’ zijn. Ze krijgen te maken met discriminatie en
vooroordelen. Salma wordt op een bepaald moment geconfronteerd met het
vooroordeel ‘Indische meisjes zijn geil’.17 Geschokt is ze echter pas wanneer ze tot
de conclusie komt dat ook haar ouders in dit stereotype geloven. Of zoals Stolk het
Salma laat denken:
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Overdreven beleefd wezen. [...] Ach, dat is zo de stijl van het Indische
volkje, de generatie boven mij. En die stijl hebben ze op ons, de kinderen,
overgedragen.18
Wat dit betreft is Nathan Sid een buitenbeentje. De hoofdpersoon in dit boek waardeert
Indisch zijn als exotisch en positief. Juist doordat hij uiterlijk niet Indisch is, twijfelt
hij aan zijn ware identiteit. Hiermee geeft Nathan Sid dus een omkering van het
probleem, met dezelfde gevolgen voor de hoofdpersoon.

Uiterlijke kenmerken
Terwijl de ouders de niet tastbare kant van de Indische identiteit overdragen, zijn het
vooral ook uiterlijke kenmerken die het Indische bepalen. Zo speelt huidskleur in
alle vier de boeken een meer of minder belangrijke rol. Daarnaast keren Indische
cultuuraspecten terug als uiterlijk kenmerk.

Huidskleur
De kleur van de huid is dus een motief dat steeds terugkeert. Stolk gebruikt de
pigment-opeenhopingen op de huid van haar hoofdpersoon als middel om de dubbele
afkomst19 aan te geven. Ze vergelijkt de moedervlekken op haar huid met de eilanden
van de Indische archipel waar voor een deel haar roots liggen. Ook laat ze haar
verhaal beginnen met de opmerking dat ‘de huid het grootste orgaan [is] van ons
lichaam’. Deze zakelijke mededeling benadrukt de louter biologische functie van de
huid en valt te interpreteren als een stellingname tegen racistische ideologieën.
Bloem's protagonist merkt op jonge leeftijd door de reactie van Nederlanders dat
een bruine huidskleur een grond tot discriminatie is: ‘“Ik mag niet met je spelen,”
zegt een vriendinnetje, “Omdat je zwart bent.”’20
Ouders hebben bewust of onbewust ook nog steeds het idee dat hoe blanker de
huid is des te hoger de status:21
[Mijn moeder] is met de paplepel ingegoten dat blank altijd superieur is
aan bruin en het zal niet in haar hoofd opkomen de vraag te stellen: ‘En
wie heeft deze maatstaf aangelegd? [...]’
[...] Superioriteit en minderwaardigheid daar heeft mijn vader het over.
Beide begrippen heeft-ie opgeslokt en nooit meer uitgespuwd.22
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In De overkant speelt het aspect van de huidskleur geen overwegende rol. Wel duikt
het enige malen als klein motief op. Bijvoorbeeld wanneer oom Herman zegt: ‘Ja,
Joch. Ik vertel net dat jij 's nachts geboren bent en Anna overdag. In verband met
die huidskleur, voel je 'm?’23
Bij Nathan is juist het probleem dat zijn blanke huidskleur, met sproeten en roze
haartjes op de benen, afwijkt van de huidskleur van met name zijn vader: ‘Toch
kregen Nathans benen nooit dat bruine van zijn vader en zijn roze haartjes kon je
alleen maar tegen het licht zien.’24
Behalve de huidskleur is er in de verschillende boeken een verscheidenheid aan
Indische cultuuraspecten aanwijsbaar die verbonden zijn met de Indische identiteit.
Tot die Indische cultuur-aspecten behoren zaken als Indisch eten, het beluisteren van
krontjong-muziek, maar ook de ‘cebok-fles’ in de wc, en natuurlijk de mystiek
(goena-goena) en de taal. Het meest komen deze elementen voor bij Marion Bloem
en Jill Stolk, minder bij Van Dis en tot slot bij Jansz het minst. De taal is een
belangrijk aspect. Bloem benadrukt de functie van de taal als toegangssleutel tot de
verschillende (ethnische) groeperingen. Daarnaast laat Van Dis Pa Sid, als hij zijn
zusters ontvangt, grappen met hen maken in het Maleis. En Salma herkent op vakantie
drie Indische dames definitief aan hun ‘Indisch accent’:
‘Kijk dan, hier heb je diezelfde doosjes in de etalage als in... hoe toch,
heet het daar...’
Het Indische accent schalt door het straatje en verrast buig ik dubbel van
het lachen.25
In De overkant komt dit aspect vooral tot uiting waar de figuur oom Herman sprekend
wordt ingevoerd. Van oom Herman wordt ook gemeld dat hij op ‘opa’ lijkt ‘Zoals
hij de dingen zegt [...].’26 De taal van Joch's vader Rudi wordt ergens omschreven
als ‘gebroken Hollands’.27
Iets wat natuurlijk altijd met Indië geassocieerd wordt, is de mystiek, stille kracht of
goena-goena. Ook dit is in ieder boek aan te wijzen. Terwijl het bij Jansz een heel
klein nevenmotiefje is (de vader die als een zwart-witte vogel de tuin van Bogor
invliegt), is het bij Bloem een belangrijke bouwsteen.
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De groep en het isolement
Vooral in Geen gewoon Indisch meisje en in Onder de blauwe sarong komt (via de
ouders) sterk het besef naar voren dat men deel uitmaakt van de Indische
gemeenschap. Die band wordt als zeer hecht voorgesteld; als een familieband. Bij
Bloem leidt dat tot het incest-motief als het gaat om de relatie tussen Sonja/Zon en
Boy, de personificatie van alle Indische jongens.
Ook bij Ernst Jansz treedt de groep van de ‘Indo's’ op. Alleen giet hij dit aspect
in de vorm van min of meer historische terugblikken naar wat er na 1945 gebeurde
in Indonesië en wat dat voor gevolgen had voor de Indisch-Nederlandse gemeenschap.
Het probleem van Rudi, de vader, en Joch zijn zoon, is juist dat zij behoren tot de
groep van de Indische Nederlanders waardoor zij beiden het gevoel hebben in een
isolement te verkeren. Joch kampt met het denkbeeld dat in hem de onderdrukker de Hollander - en de onderdrukte - de Javaan - verenigd zijn, maar dat hij zelf tot
geen van beide groepen behoort.
In Nathan Sid keert eveneens het motief van de gesloten Indische groep terug.
Daar is het echter een groep op het niveau van een kleine jongen: op het niveau van
het gezin. De rest van het gezin vormt een hechte groep waar Nathan buiten staat:
‘Nathan vond dat hij ook op niemand leek.’28
Dit isolement is ook aanwezig in De overkant en in Geen gewoon Indisch meisje,
alleen is de oorzaak een andere dan in Nathan Sid. Die oorzaak ligt vooral in de
twijfel over de eigen identiteit.
Sonja/Zon heeft grote bewondering voor groepen met een sterke eigen identiteit.
De vrouwengroep waar ze bijvoorbeeld korte tijd deel van uitmaakt, bewondert zij
om de gezamenlijke kracht. (Zij valt echter buiten de groep, want dit feminisme heeft
een ‘blank gezicht’.29) Zo bewondert ze ook een groep dansende Molukse jongeren:
‘Dezelfde passen. Velen tegelijk in eenzelfde dans die naar buiten toe zo krachtig
leek. Onverschrokken samen.’30 Die gezamenlijke kracht van een vrouwengroep of
van de Zuidmolukkers is gebaseerd op het feit dat zij trots zijn op hun groep.
Sonja/Zon krijgt omdat ze zich noch met Indonesiërs noch met Nederlanders kan
identificeren het gevoel dat zij tussen wal en schip raakt. Op een bepaald moment
voelt zij zich nergens meer thuis: ‘Ze voelt zich nog meer een vreemde. Nu echter
ook van Eddie en haar Hollands verleden.’31
Voor Joch was eenzaamheid de reden zich niet meer thuis te voelen in Nederland.
De grond voor die eenzaamheid wordt niet
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expliciet gemaakt. Van zijn vader Rudi wordt wel vermeld waarom hij zich ‘volmaakt
eenzaam’ voelt: ‘[...] te oosters voor de Westerling, te westers voor de Oosterling en
te weinig conventioneel voor mijn ouders.’32
Dit element van het zich geïsoleerd voelen van de groep, gekoppeld aan het idee
ontworteld te zijn speelt in Onder de blauwe sarong niet expliciet een rol. Daar gaat
het echter ook om de identiteit van de hoofdpersoon. Maar dan om de seksuele
identiteit.

De reis
Stolk, Jansz en Bloem kiezen voor het motief van de reis naar Indonesië als beeld
voor het op zoek gaan naar de eigen identiteit. Onder invloed van de ouders verkeren
Sonja/Zon, Salma en Joch in de veronderstelling dat zij aan Indië een deel van hun
persoonlijkheid ontlenen. Omdat zij zich echter ook met het Nederlandse verbonden
voelen moeten zij hun standpunt bepalen ten opzichte van hun afkomst.
Van de reis die zowel Joch, Zon als Salma ondernemen, zou, in termen van tijd
en ruimte, gezegd kunnen worden dat zij trachten te bewerkstelligen in de tijd te
reizen door zich in de ruimte te verplaatsen. Zij reizen immers naar Indonesië, in de
hoop daar iets van Indië aan te treffen. Een land dat tot het rijk van het verleden
behoort. Het is uiteraard een onderneming die in alle gevallen gedoemd is te
mislukken.
In het geval van Zon en Joch levert de confrontatie een schok op. Beiden roepen
wel ergens uit: Wat doe ik hier?
Bij Salma lijkt er aanvankelijk weinig aan de hand: ‘Het was of we in een van die
prachtige foto's, platen of schilderijen gekropen waren en gerustgesteld [...] begonnen
we aan de dag.’33 Uiteindelijk echter wordt zij door een Indonesiër niet herkend als
uit Indonesië afkomstig. Salma's reactie is laconiek: ‘Japan or China? Met vijf
lettergrepen is het land van herkomst me ontnomen, maar wat maakt het uit. Wat
kan mij het schelen.’34 Alleen haar emotionele reactie verschilt van die van Zon en
Joch. Het resultaat is hetzelfde: het land van herkomst bestaat niet.
In alle drie de gevallen is de confrontatie heilzaam. De hoofdpersonen ontdekken
dat Indië een mythe is en dat zij in het moderne Indonesië vreemdelingen zijn. Hieraan
wordt bij Sonja/Zon het besef gekoppeld dat de ideologische bagage die ze van haar
ouders heeft meegekregen, een vrij zicht op de eigen identiteit heeft vertroebeld.
Voor Salma is het slechts een stap in het proces dat leidt
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tot hetzelfde resultaat als bij Sonja/Zon: ‘Ik kijk zonder dat mijn oog belast is met
de erfenis van Queenie [de moeder], die ik al te lang heb meegesleept.’35
Tussen de romans die hier centraal staan, kunnen dus duidelijke overeenkomsten
aangewezen worden.
Allereerst vertonen de hoofdpersonages een opmerkelijke gelijkenis. Steeds gaat
het om een protagonist die, afkomstig uit een Indisch milieu, terugblikt op een
probleemrijke jeugd. Het gaat hierbij in ieder boek voornamelijk om
identiteitsproblemen die samenhangen met Indië. Een land dat gekoppeld is aan de
ouders aangezien de kinderen het land zelf niet kennen.
Opmerkelijk en van groot belang is ook steeds de rol van de ouders van de
hoofdpersoon. In alle gevallen hebben de vader en moeder grote invloed op het
denken van hun kind.
Verder zijn er tussen de verschillende boeken formele overeenkomsten waar het
gaat om de structuurelementen tijd en ruimte. Deze vertonen telkens een driedeling.
Wat het tijdsaspect betreft gaat het om ‘de tijd van de ouders’, ‘de tijd van de jeugd
van de hoofdpersoon’ en ‘het heden’ van waaruit de balans wordt opgemaakt.
Hiermee samenhangend werd in verband met het aspect ruimte vastgesteld dat er
telkens sprake is van Indië (in ‘de tijd van de ouders’), Holland en Indonesië.
Nathan Sid is, zoals we zagen, op een aantal punten afwijkend van de overige drie
boeken. Bij Van Dis speelt de ruimte Indonesië geen rol en de tijd ‘het heden’ een
zeer kleine rol. Nathan Sid was verder een buitenbeentje doordat de problematiek
van de overige romans er als het ware wordt omgekeerd: waar Joch, Sonja en Salma
worstelen met hun Indische identiteit in een Nederlandse samenleving, heeft Nathan
juist problemen met zijn identiteit omdat hij zich voelt als een Hollander in een
Indische omgeving. Nathan Sid wijkt verder af wat betreft de handeling: in de drie
andere boeken wordt het zoeken naar de eigen identiteit in alle gevallen verbeeld
door een hoofdpersoon die een reis (of meerdere reizen) maakt naar Indonesië. Nathan
maakt die reis niet.
Gelijk zijn weer in ieder werk de Indische cultuuraspecten. Die hebben te maken
met de taal, de huidskleur, het eten, de muziek, met de voorstelling van de Indische
gemeenschap als hechte groep en heel frappant: het identieke beeld dat er bestaat
van Indië.
De verhaallijn van Nathan Sid houdt op waar in de andere boeken
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(afgezien van Onder de blauwe sarong) de problemen pas echt beginnen: bij het
overlijden van de vader. Salma, Joch en Sonja ontdekken tenslotte alle drie dat de
Indische identiteit waar ze naar op zoek waren, fictief is. Het Indië waarop die
identiteit is gebaseerd, is een door de ouders levend gehouden mythe. Die ontdekking
maakt in ieder geval bij Bloem, Jansz en Stolk een einde aan de tweestrijd die ten
grondslag ligt aan de identiteitsproblemen.

Tot slot
Ik denk dat ik kan vaststellen dat Rob Nieuwenhuys de Indische letterkunde inderdaad
wat te haastig heeft willen bijzetten in het familiegraf van de wereldliteratuur toen
hij vaststelde dat deze literatuur ‘afgerond’ is. De patiënt blijkt immers nog
springlevend. Met een kleine variant op Nieuwenhuys zou gesteld kunnen worden
dat de Nederlandse letterkunde voor zover Indonesië daarin verschijnt geen afgeronde
literatuur is, maar zal blijven bestaan zolang er Nederlandstalige schrijvers zijn die
zich op een speciale manier verbonden weten met dat land en die letterkunde bedrijven
waarin Indonesië een rol speelt.
En deze, wat speculatieve, uitspraak biedt meteen perspectief op een uitgebreid
en groeiend gebied voor verder onderzoek. De Indische letterkunde is niet dood, zij
leeft (nog)!
Frank Vermeulen (1958) studeerde Nederlands aan de Leidse universiteit. In mei
1987 studeerde hij af op een doctoraalscriptie getiteld De Indische mythe. Een analyse
van vier romans over de problematiek van de tweede generatie Indische Nederlanders.
Sedert november 1987 is hij als redacteur verbonden aan NRC Handelsblad.
Dit is de tekst van een op zijn doctoraalscriptie gebaseerde lezing voor de
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, najaar 1987.
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