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[Nummer 1]
Redactioneel
In deze aflevering van Indische Letteren zijn bijdragen opgenomen van Tineke
Hellwig over de geschiedenis van de beruchte moordenaar Gramser Brinkman zoals
die wordt weerspiegeld in Maleise teksten, van Reggie Baay over de spraakmakende
Indische kunstcriticus Otto Knaap en zijn relatie tot zijn vak- en tijdgenoot Hans van
de Wall, en ten slotte een bijdrage van Darja de Wever over de bijzondere
gezantschapsreizen van Rijklof van Goens en zijn voorgangers naar het hof van
Mataram.
Verder treft u in dit nummer het vervolg van onze Lijst van Indische Letteren aan,
samengesteld door mr. Herman Kemp, bibliograaf van het Koninklijk Instituut voor
Taal-, Land- en Volkenkunde.
Anders dan gebruikelijk zal het volgende nummer van Indische Letteren niet in juni,
maar in augustus verschijnen. Het betreft namelijk een zogenaamd dubbelnummer.
Deze aflevering zal volledig zijn gewijd aan het Dekolonisatie-symposium dat in
december 1995 plaatsvond tijdens het festival Indië/Indonesië.
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Gramser Brinkman (Weekblad voor Indië, 24-5-1914). KITLV Leiden.
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Gramser Brinkman, de moordenaar van Fientje de Feniks
Maleise literaire teksten
Tineke Hellwig
Als we het hebben over Indische letteren, dan bedoelen we meestal literaire teksten,
geschreven in het Nederlands, die op een of andere manier gaan over of te maken
hebben met de koloniale samenleving in Nederlands-Indië. Als we Indische letteren
echter ruimer opvatten als letterkunde over het koloniale Indië, dan kunnen we ook
literatuur geschreven in het Maleis daarin opnemen. Het Nederlands was in het
koloniale bestel uiteraard de taal van de overheerser, de taal die stond voor gezag en
autoriteit. Het Maleis, daarentegen, werd in de eerste plaats gesproken door hen die
gekoloniseerd werden. Aan wat zij te zeggen hadden, is altijd veel minder aandacht
besteed, het Maleis vertegenwoordigt de subaltern voice.1
Tegen het einde van de negentiende eeuw werd het Maleis gebruikt door een
wijduiteenlopende groep van mensen, nadat het eeuwenlang gefungeerd had als de
handels- en communicatietaal tussen verschillende ethnische groeperingen. Niet
alleen mensen van diverse linguïstische achtergronden uit de archipel spraken Maleis
met elkaar, ook de Chinezen, Arabieren, Indo-europeanen en totok Europeanen
hanteerden die taal voor de onderlinge communicatie. In de negentiende eeuw maakten
taalkundigen in dienst van de koloniale overheid een hiërarchisch onderscheid in
wat zij Hoog Maleis en Laag Maleis noemden.2 Het gevolg was dat vanaf het begin
van deze eeuw dat wat als Laag Maleis werd gekenmerkt, als onbelangrijk en niet
het bestuderen waard werd afgedaan.
Het was de Franse wetenschapster Claudine Salmon, die de deur geopend heeft
naar een schat van teksten die geschreven zijn in dit zogenaamde Laag Maleis, een
term die ik hier vanwege zijn denigrerende connotatie verder niet zal gebruiken. Zij
publiceerde in 1981 Literature in Malay by the Chinese of Indonesia. A Provisional
Annotated Bibliography. De door haar genoemde teksten worden bewaard in
bibliotheken en privécollecties in Jakarta, Kuala Lumpur, Leiden en Parijs. Ik wil
het hier hebben over vier Maleise teksten die ik dankzij Salmons bibliografie heb
gevonden en die vertellen over het criminele gedrag
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van een zekere Gramser Brinkman in de jaren 1912-1915, de moordenaar van Fientje
de Feniks.
In 1990 en 1992 publiceerde Peter van Zonneveld respectievelijk een artikel in
Indische Letteren en een boek, beide getiteld De moord op Fientje de Feniks.
Kennelijk was de auteur deze moordzaak op het spoor gekomen door een verwijzing
in E. du Perrons Het land van herkomst. Het artikel is gebaseerd op de verslaggeving
zoals die in het Weekblad voor Indië te vinden is (Van Zonneveld 1990, 189). Welke
bronnen Van Zonneveld voor zijn boek heeft gebruikt naast het Weekblad voor Indië
is niet duidelijk. Hij noemt het Bataviaasch Nieuwsblad (Van Zonneveld 1992, 7),
maar aangezien zijn documentaire verhaal3 niet geschreven is als een historische
studie, maar als een nieuwe verhaaltekst die de sensationele moord op de twintigjarige
Fientje aan de lezers presenteert, ontbreekt iedere vorm van bronvermelding. In dit
stuk zal ik de Maleise literaire werken over deze kwestie analyseren. Het was mij
bij het schrijven ervan onmogelijk om de nieuwsbladen uit de desbetreffende periode
te raadplegen, dus die laat ik buiten beschouwing. Op grond van de Maleise literaire
bronnen en Van Zonnevelds relaas stel ik bepaalde vragen aan de orde over de
beeldvorming rond Fientje de Feniks.
In 19544 verscheen een trilogie in proza van de hand van Tan Boen Kim, een van
de vele auteurs van Chinees-Maleise literatuur. De drie delen waren getiteld: Nona
Fientje de Feniks, atawa ‘Djadi korban dari tjemboeroean’. Soeatoe tjerita jang
betoel soeda terdjadi di Betawi pada pertengahan taon 1912 (Juffrouw Fientje de
Feniks, of ‘Het slachtoffer van jaloezie’. Een verhaal gebaseerd op ware
gebeurtenissen in Batavia halverwege het jaar 1912), Njai Aisah, atawa ‘Djadi korban
dari rasia’. Soeatoe tjerita jang betoel soeda terdjadi di Betawi pada achirnja taon
1914 (Njai Aisah, of ‘Het slachtoffer van een geheim’. Een verhaal gebaseerd op
ware gebeurtenissen in Batavia tegen het eind van het jaar 1914), en G. Brinkman,
atawa ‘Djadi korban dari perboeatannja’. Soeatoe tjerita jang betoel soeda terdjadi
di Betawi pada liwat pertengahan taon 1915 (G. Brinkman, of ‘Het slachtoffer van
zijn daden’. Een verhaal gebaseerd op ware gebeurtenissen in Batavia in de tweede
helft van het jaar 1915). Daarnaast verscheen van dezelfde schrijver Sair Nona Fientje
de Feniks dan sakalian ia poenja korban jang bener terdjadi di Betawi antara taon
1912-1915 (Het gedicht van juffrouw Fientje de Feniks en al haar slachtoffers
gebaseerd op ware gebeurtenissen in Batavia tussen 1912 en 1915).5
Tan Boen Kim werd in 1887 geboren te Batavia en heeft, naar het schijnt, geen
formele scholing gehad.6 Wat zijn schrijverschap en journalistieke werk betreft was
hij een autodidact. Hij werkte allereerst als journalist voor het bekende weekblad Sin
Po, vervolgens voor Ien Po en Kong Po. Behalve de trilogie en de syair over Fientje
de Feniks heeft hij nog zo'n drieëntwintig titels op zijn naam staan, grotendeels
verhalend proza, maar ook essays en vertalingen uit het Chinees.
Om te begrijpen hoe Tan Boen Kim het thema van Fientje en Brink-
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man inhoud heeft gegeven is het belangrijk acht te slaan op de twee verschillende
genres die hij heeft gebruikt. In 1974 heeft C.W. Watson in een artikel een poging
gedaan om de Sair Nona Fientje de Feniks uit de vergetelheid te halen.7 Wat hij in
de eerste plaats beoogde te doen was om aan de hand van deze Maleise tekst nieuw
licht te werpen op de vroege ontwikkeling van de Indonesische literatuur. Uit zijn
artikel maak ik op dat hij uitsluitend de syair heeft gelezen, wellicht had hij de
prozaversie niet tot zijn beschikking, verspreid als die is over verschillende locaties.
Hij besluit zijn stuk met de mededeling dat de literaire kwaliteit van de Sair Nona
Fientje de Feniks verre van goed of zelfs maar middelmatig is, en dat hij de tekst
niet gauw zou aanbevelen (Watson 1974, 136). Hoewel het te begrijpen is dat Watson
tot deze negatieve waardering van de syair komt, wil ik ter verdediging van Tan
Boen Kim het volgende inbrengen. Het is zeer aannemelijk dat Tan Boen Kim eerst
de 380 bladzijden proza heeft geschreven en vervolgens de syair heeft gecomponeerd.
In veel minder woorden en met alle restricties van het genre heeft hij het verhaal
moeten herschrijven in een verkorte vorm (87 bladzijden). Dit is voor hem geen
gemakkelijke taak geweest zoals hij toegeeft in de laatste strofe van het gedicht.8 De
syair wijkt, ondanks zijn beperkte vorm, qua inhoud niet essentieel af van de
prozateksten, en het zou de moeite waard zijn ooit een vergelijkende studie van de
syair en het verhaal te maken. Voor een indruk van Tan Boen Kims weergave van
de gebeurtenissen, geef ik in het volgende een samenvatting van de meer uitgebreide
trilogie.
Nona Fientje de Feniks (145 bladzijden) opent met een beschrijving van de
hoofdpersoon. Ze is een Indo-europese, een nona liplap,9 met een bijzonder
sex-appeal. Ze woont op zichzelf en heeft een vrouwelijke bediende. Er zijn twee
mannen in haar leven: de Chinese Baba Sia Katja-Mata en een jongeman uit een
welgestelde familie uit Pasar Baroe. Als op een avond Fientje en haar baba10 een
circusvoorstelling bijwonen, wordt zij opgemerkt door een van de andere bezoekers,
de Indo-europeaan W.F.G. (Gramser) Brinkman. Hij spreekt haar aan in het
Nederlands, zodat de baba niet kan verstaan waar ze het over hebben. De volgende
dag schrijft hij haar een kort briefje, en niet lang daarna volgt zijn eerste bezoek bij
haar thuis. Hij doet zijn uiterste best Fientjes hart te veroveren. Als Fientje kort daarna
bij toeval hoort dat Baba Sia Katja-Mata plannen heeft een Chinese vrouw te trouwen,
voelt ze zich danig gekwetst. Brinkman komt haar een tweede keer bezoeken, en het
duurt niet lang of ze liggen samen in bed. Op zijn verzoek wordt ze zijn maîtresse
en belooft ze niet met andere mannen om te gaan. Fientje blijft zelfstandig wonen.
Na een tijdje verflauwt Brinkmans interesse in Fientje, hij heeft inmiddels een
Sundanese minnares. Over een periode van zes maanden is hun onderlinge verhouding
aanzienlijk verslechterd. Vervolgens heeft Brinkman een Nederlands liefje, maar als
hij hoort dat Fientje
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met andere mannen uitgaat, is hij ziedend. Op een avond wacht hij haar bij haar thuis
op. Hij slaat en mishandelt haar. Fientje beklaagt zich de volgende dag bij mevrouw
Leben, die een goktent beheert, en toont haar een revolver die ze zegt te zullen
gebruiken uit zelfbescherming voor het geval het nodig mocht zijn. Ook aan Jeanne
Oort en haar vriendin Ena vertelt ze dat Brinkman haar mishandeld heeft. Op maandag
14 mei 1912 gaat Fientje 's avonds alleen op stap naar Mangga Besar. Daar treft ze
Brinkman die vanaf 's middags al naar haar op zoek is. Hij nodigt haar uit met hem
mee te rijden in zijn sado en ze stappen uit bij het bordeel van Oemar. Die nacht
horen twee meisjes uit het bordeel, Raona en Idoep, iemand roepen en als ze in een
van de kamers naar binnen gluren, zien ze hoe een jonge vrouw gewurgd wordt door
een orang Olanda (Europeaan, Nederlander). Enkele Boemipoetera (Indonesiërs)11
zijn erbij aanwezig. Nadat de Europeaan haar tong uit haar mond heeft gesneden,
wordt het lijk in een jutezak gestopt, die vervolgens wordt dichtgenaaid en naar
buiten gesjouwd. De vrijdag daarop wordt het lijk gevonden in de Kali Baroe te
Tanah Abang. Niet lang daarna worden Brinkman, Mardjoeki, Oemar en enkele
anderen gevangen gezet.
Veertien maanden later, in juli 1913, opent de Raad van Justitie het onderzoek
naar de moordzaak. Oemar en Djamhari worden beschuldigd van meineed, Brinkman
en zijn vriend (het is niet duidelijk wie bedoeld wordt, waarschijnlijk Mardjoeki)
worden vrijgelaten tot verder onderzoek heeft plaatsgevonden. In januari 1914 wordt
de zaak voortgezet voor de Landraad. De getuigen geven tegenstrijdige verklaringen
en deze keer worden ook Oemar en Djamhari vrijgelaten. De zaak wordt teruggegeven
aan de Raad van Justitie. Brinkman wordt ten tweede male vastgezet. Hij ontmoet
in de gevangenis ene Johan Emil Soffing, een Duitser. Op 5 mei 1914 wordt de zaak
heropend en negenenvijftig getuigen worden gehoord, onder wie Raona en Idoep de
belangrijkste zijn. Nadat iedereen is gehoord, eist de officier van justitie de doodstraf
tegen Brinkman en vrijlating voor Mardjoeki. De advocaat van Brinkman, mr.
Hoorweg, benadrukt in zijn verdediging dat aan de woorden van Raona, een
Indonesische publieke vrouw,12 geen waarde gehecht moet worden. Hij pleit voor
Brinkmans vrijlating. Op 30 mei doet de Raad van Justitie uitspraak: Brinkman en
Mardjoeki worden beiden vrijgesproken.
Het tweede deel van Tan Boen Kims trilogie, Njai Aisah (121 bladzijden), begint
op de avond dat Aisah, een jonge Lampongse13 vrouw, zit te wachten op Jacob, een
Nederlandse soldaat met wie ze een afspraak heeft. Ze heeft aan haar werkgever
ontslag gevraagd en gaat met Jacob mee naar de kazerne als zijn njai.14 Zo'n twee
jaar later komt Jacob te overlijden en Aisah wordt de njai van Van Biene. Ze heeft
ook omgang met andere soldaten in de kazerne, en uiteindelijk wordt ze de njai van
een soldaat met de naam Shafma.15
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Ondertussen wonen Gramser Brinkman en Johan Emil Soffing in een bescheiden
kamponghuis, te midden van de Indonesiërs, 's Nachts gaan ze er samen op uit om
inbraken te plegen en zo voorzien ze zich in hun levensonderhoud. Brinkman wil
bovendien op die manier in het bezit komen van voldoende hoeveelheden vergif om
degenen die tegen hem getuige zijn geweest in de rechtszaak naar aanleiding van de
moord op Fientje de Feniks om zeep te helpen. Hoofdstuk vier en vijf doen verslag
van Soffings pogingen om een van zijn getrouwde buurvrouwen, Ami, te verleiden.
Hij slaagt er ten slotte met Brinkmans hulp in om haar in bed te krijgen. Niet lang
daarna besluit Brinkman op Ami's echtgenoot Abdoel uit te proberen hoeveel
cyaankali hij moet gebruiken om iemand te vergiftigen. Abdoel wordt vreselijk ziek,
maar gaat niet dood aan de hem toegediende dosis.
Op een zeker moment besluit Shafma te deserteren en hij neemt zijn njai mee.
Omdat Soffing een oude vriend van hem is, trekt hij met Aisah bij hem en Brinkman
in. Hij assisteert hen op diverse roof- en inbraaktochten en Aisah vergezelt hen,
omdat ze 's nachts niet alleen thuis wil blijven. Van deze nachtelijke uitstapjes wordt
in de tekst gedetailleerd verslag gedaan: de mislukte poging tot inbraak in het Yet
Goverts huis, het plan morfine te stelen uit de Volksapotheek in Meester Cornelis,
de geslaagde inbraken op het departement van Gouvernementsbedrijven (waar
Brinkman werknemer is geweest) en in de winkel van Kemper Francken, de rooftocht
in apotheek Rathkamp die ze vroegtijdig moeten onderbreken.
Shafma wordt opgepakt als deserteur en gevangen gezet. Brinkmans grootste zorg
is dat Aisah naar haar vorige toean Van Biene terug zal keren en niet haar mond zal
houden over hun duistere praktijken. Hij besluit dat ze uit de weg moet worden
geruimd. Soffing vindt dat te ver gaan en wil haar naar haar familie in Lampong
terugsturen, omdat ze op die manier, volgens hem, geen kwaad kan aanrichten.
Brinkman overtuigt Soffing er echter van dat Aisah dood moet. In de nacht van 13
op 14 november 1914, onder het voorwendsel dat ze zullen proberen Shafma vrij te
krijgen, voeren de twee mannen Aisah mee naar een verlaten Chinees kerkhof en
brengen haar om het leven. Brinkman grijpt haar bij de keel en Soffing steekt haar
met een mes links in de hals. Om zo min mogelijk sporen achter te laten ontdoen ze
het lijk van alle kleding en sieraden en laten het naakt achter op het kerkhof.
In G. Brinkman (113 bladzijden) komt de ontknoping van de beide moorden aan
de orde en ziet de lezer het recht uiteindelijk zegevieren. Als Brinkman en Soffing
thuiskomen van het kerkhof, verbranden ze Aisahs kleren. Soffing is bang dat hun
misdaad ontdekt zal worden, maar Brinkman stelt hem gerust. Een grafbewaker vindt
Aisahs stoffelijk overschot en onmiddellijk wordt de politie ingeschakeld. Dr. Klots
verricht autopsie op het lichaam. Hoofdcommissaris van politie Ruempol en
commissaris Roosen verdenken Brinkman van deze moord. Roosen
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Fientje de Feniks (Weekblad voor Indië, 27-7-1913). KITLV Leiden.
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gaat erop uit om hem in de gaten te houden. Als Brinkman en Soffing hun eigen met
bloed besmeurde kleren aan het verbranden zijn, worden ze op heterdaad betrapt
door Roosen. De politie doorzoekt het huis en vindt grote hoeveelheden vergif en
gereedschap voor inbraken.
Op 18 mei 1915 begint de rechtszaak voor de Raad van Justitie. Brinkman en
Soffing worden beschuldigd van moord op Aisah en een aantal inbraken. Soffing
bekent, maar Brinkman ontkent hardnekkig. In zijn antwoorden op de vragen moet
hij zich echter met veel gedraai staande proberen te houden en door een verspreking
wordt duidelijk dat hij wel degelijk schuldig is. Op 14 juni doet de rechter uitspraak:
de doodstraf voor Brinkman en twintig jaar tuchthuis voor Soffing. Fientjes familie
is opgelucht dat de man die Fientje vermoord heeft eindelijk berecht is. Brinkmans
zaak is zo algemeen bekend dat men al termen gebruikt als maen Brinkman
(‘Brinkmannetje spelen’, dat wil zeggen met gevaarlijke wapens omgaan), en Aisahkan
(‘net als Aisah vermoord worden’, Tan Boen Kim 1915b, 71).
Met de doodstraf voor ogen doet Brinkman nog verscheidene pogingen onder zijn
straf uit te komen. Allereerst lukt het hem vanuit zijn eigen cel briefjes te smokkelen
naar Soffing. Hij draagt hem op om de gouverneur-generaal te schrijven dat hij,
Soffing, verantwoordelijk is voor de moord, zodat deze Brinkman vrij zal laten. Als
vrij man zal Brinkman dan alles in het werk stellen om Soffing uit de gevangenis te
krijgen. Soffing doet wat hem opgedragen wordt, maar krijgt nul op het rekest.
Brinkman wordt overgeplaatst naar de Glodok-gevangenis en hij vraagt nu zelf om
gratie aan de gouverneur-generaal. Ook dat wordt geweigerd. Op 4 augustus slaagt
hij er samen met een medegevangene in de hoofdagent Houben om te kopen en te
ontsnappen. Beiden worden binnen een dag gepakt en dan is er voor Brinkman geen
ontkomen meer aan. Hij smeekt om vergif, en huilt en jammert dat hij niet publiekelijk
opgehangen wil worden. De vastgestelde datum voor de voltrekking van de doodstraf
is 24 september 1915. Die ochtend om vier uur hangt Brinkman zich op in zijn cel.
Hij voelt wroeging en heeft spijt van hetgeen hij heeft gedaan. Zijn dode lichaam
wordt naar het ziekenhuis gebracht en vervolgens begraven. Een aantal Europeanen
brengt bloemen naar zijn graf uit respect voor de overledene.
Tan Boen Kim heeft zowel in zijn verhaal als in de syair de gebeurtenissen
chronologisch gerangschikt, beginnend bij Fientje voordat zij en Brinkman elkaar
kenden. Hij richt zich niet uitsluitend op de dramatische moorden en de rechtszaken
om vandaaruit te reconstrueren wat is voorgevallen, zoals bijvoorbeeld Van Zonneveld
doet. Daardoor krijgen de lezers bepaalde verhaalfeiten gepresenteerd (bijvoorbeeld
dat Brinkman Fientje had meegenomen naar Oemars bordeel en dat Raona had gezien
dat een Europeaan Fientje wurgde) die pas naderhand in
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de rechtszaal door Brinkman worden tegengesproken. Als lezers van de Maleise tekst
weten we al dat Brinkman de schuldige is en kunnen we alleen maar met
verontwaardiging kennis nemen van het feit dat hij wordt vrijgesproken. Hoewel
Tan Boen Kim ongetwijfeld dezelfde werkwijze heeft gevolgd als Van Zonneveld,
namelijk dat hij op grond van de persberichten zijn tekst heeft gecreëerd, heeft hij
gekozen voor een chronologische in plaats van terugblikkende invalshoek.
De kranten die verslag uitbrachten, hadden uiteraard een grote invloed op de
perceptie van het publiek van Fientje, Aisah, Brinkman en zijn medeplichtigen. Het
zou interessant zijn om te bestuderen in hoeverre de berichtgeving in het Maleis
verschilt van die in het Nederlands, en om na te gaan hoe de Europese dan wel
inheemse gemeenschap gerepresenteerd werden in de Maleise en Nederlandse dagen weekbladen. Tan Boen Kim verwijst meerdere malen naar de pers (Tan Boen Kim
1917, 128-129), hij noemt expliciet de aanwezigheid in de rechtszaal van journalisten
van de Maleise Sin Po en Perniaga'an (Tan Boen Kim 1915b, 43) en hij verwijst
naar de verslaggeving in het Nederlandse Soerabajasch Handelsblad (Tan Boen Kim
1915b, 49).
Wat duidelijk naar voren komt uit de Maleise trilogie en syair is het feit dat niet
Fientje de Feniks de hoofdpersoon is in de dramatische gebeurtenissen die zich
voltrokken tussen mei 1912 en september 1915, maar Willem Frederik Gramser
Brinkman. Tan Boen Kim beschrijft in beide versies Brinkmans activiteiten en hij
eindigt met diens dood. Terwijl de trilogie vernoemd is naar drie verschillende
personages, heeft hij de syair alleen naar Fientje genoemd. Dit leidde tot de volgende
kritiek van Watson op de syair: ‘The very title of the book and the opening passage
gives the reader a false idea of what most of the syair is about. Fientje is murdered
half way through and the rest of the story [is about Brinkman. The reader's
expectations] about Fientje are thereby frustrated.’16 Zijn frustratie is te begrijpen,
Tan Boen Kim had er beter aan gedaan dit werk de titel Syair Toean Gramser
Brinkman te geven.
De kwestie die mij fascineert is dat deze beruchte zaak telkens weer, tot en met
Van Zonneveld in de jaren negentig, onlosmakelijk verbonden wordt met de naam
van Fientje de Feniks, niet met die van Gramser Brinkman. De kranten uit die tijd
zullen voor een groot deel meegeholpen hebben aan de mythevorming rond Fientje.
Wat mij verder is opgevallen, is dat Aisah in de receptie een totaal ondergeschikte
rol speelt.
Om met het laatste te beginnen: hoe is het te verklaren dat Fientje, slechts een van
de twee vrouwelijke slachtoffers van Brinkman, steeds naar voren wordt gehaald en
Aisah, de andere, nauwelijks bekend is? Beide vrouwen leefden volgens de
overlevering aan de zelfkant van de Indische samenleving: Fientje als meisje van
lichte zeden, Aisah als njai van verschillende soldaten in de kazerne. Het
onmiskenbare verschil tussen de twee heeft te maken met huidskleur, dat wil zeggen
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met ras en daarmee verbonden sociale status. Fientje was Indo-europese en behoorde
als zodanig tot de Europese gemeenschap in Indië, terwijl Aisah een Lampongse
was. Ongetwijfeld waren vele Nederlanders van mening dat het een grotere schande
was dat een ‘Europees’ meisje aan lager wal raakte dan een inheemse. Een
(Indo-)Europees meisje werd meer waard gevonden dan een Indonesische. Haar
maagdelijkheid en seksualiteit moesten worden beschermd. Inheemse vrouwen
functioneerden voor Nederlanders als bedienden of njais, aan hen stelde men niet al
te hoge eisen.
Er waren er onder de Europese mannen genoeg die seksuele contacten onderhielden
met Indonesische vrouwen. Het is een ironisch gegeven dat zij zo goed als niets
afwisten van de Indonesische opvatingen over de vrouwelijke seksualiteit, of als dat
wel het geval was, zich er weinig van aantrokken. Anno 1912 was het een jaar geleden
dat Raden Ajeng Kartini's brieven werden gepubliceerd. Zij was acht jaar eerder
overleden, een jonge adellijke Javaanse vrouw die in isolement werd gehouden opdat
haar kuisheid niet bezoedeld zou worden. Uiteraard bestonden er in de Indonesische
archipel nuanceverschillen met betrekking tot de seksuele moraal, afhankelijk van
de streek en de sociale klasse. Het was bijvoorbeeld in het feodale systeem niet
ongebruikelijk dat mannelijke leden van de lokale aristocratie meisjes van lagere
sociale status opeisten als bijvrouw of als tweede, derde of vierde echtgenote, terwijl
van aristocratische meisjes verwacht werd dat zij als maagd een monogaam huwelijk
zouden aangaan. De praktijk onder Nederlandse mannen om een njai te nemen is tot
op zekere hoogte naäperij van de Indonesische patriarchale gebruiken. De
Indonesische vrouwen hadden geen keus: zij waren gedwongen hun seksualiteit
ondergeschikt te maken aan de wil van mannen die meer macht hadden dan zijzelf.
Aisah ging als njai in de kazerne van hand tot hand en niemand vond dat ongewoon.
Volgens de Maleise tekst was zij zelf heel tevreden om njai te zijn omdat het zoveel
beter was dan het zware werk dat ze daarvoor, waarschijnlijk in het huishouden,
verrichtte. Fientje was een prostituée. Door Tan Boen Kim wordt ze afgeschilderd
als een vrouw die weet wat ze wil. Ze woont zelfstandig, heeft verschillende minnaars/
klanten en laat niet met zich sollen. Als ze door Brinkman mishandeld is, probeert
ze niet haar blauwe plekken te verbergen, maar laat ze ze uitgebreid zien aan haar
vrouwelijke kennissen, zich beklagend over Brinkmans beestachtige gedrag. Ze toont
een van hen ook een revolver om zich te verdedigen (Tan Boen Kim 1917, 85-87).
Was Fientje in haar leven inderdaad zo assertief, of is ze dat alleen in de verbeelding
van Tan Boen Kim? We zullen dat misschien nooit te weten komen. Het is echter
goed te wijzen op enkele opvallende verschillen tussen de Maleise tekst en Peter van
Zonnevelds verhaal in dit opzicht. Volgens de laatste woonde Fientje als huishoudster
bij Brinkman in, bij Tan Boen Kim heeft zij altijd haar eigen woning.17
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Verder zou Fientje zich jaloers hebben gedragen volgens Van Zonneveld, terwijl in
de Maleise versie juist Brinkman, die er zelf andere vriendinnen op na houdt, jaloers
is dat Fientje met andere mannen uitgaat.18 Van Zonneveld noemt familie van zowel
Fientje als Brinkman, in de Maleise versie wordt alleen Fientjes zus Jacoba terloops
genoemd.19 Van Zonneveld verwijst naar een passage in Het land van herkomst waarin
de hoofdpersoon Arthur Ducroo melding maakt van het feit dat de moordenaars van
Fientje haar borsten hadden afgesneden. In het Weekblad voor Indië heeft hij echter
niets over verminkingen van het lijk aangetroffen (Van Zonneveld 1990, 188-189).
Tan Boen Kim schrijft daarentegen dat Brinkman Fientjes tong uit haar mond snijdt
(Tan Boen Kim 1917, 113). Deze gruwelijke daad is metaforisch te interpreteren als
een extra maatregel om Fientjes dode lichaam het zwijgen op te leggen. Het zou
interessant zijn in de kranten na te gaan of er enige opmerkingen van dien aard in de
berichtgeving zijn te vinden.
Ten slotte is er de vraag waarom Gramser Brinkman niet meer geschiedenis heeft
gemaakt, als afschrikwekkend voorbeeld, en waarom niet zijn naam als titel op meer
literaire werken prijkt. Vond men het sensationeler om telkens de naam van het
vrouwelijke slachtoffer in de krant te zien dan die van de mannelijke misdadiger?
Degenen die deze zaak in de publiciteit brachten, waren de mannelijke verslaggevers
van de kranten. Het zou kunnen dat zij Brinkman uit een gevoel van mannelijke
solidariteit in bescherming namen. Hij had een reputatie op te houden, als werknemer
van het departement van Gouvernementsbedrijven. Mogelijk is hier sprake van een
mechanisme waarbij mannen elkaar de hand boven het hoofd houden terwijl vrouwen
tot wegwerpartikel worden gemaakt. Fientjes naam wordt te grabbel gegooid en, ook
al is ze dood, zij en alles wat met haar privéleven te doen heeft worden publiekelijk
bekend. Niemand maakt zich daar druk over, want ze was immers al een publieke
vrouw. Bovendien was ze al tot een willoos voorwerp gemaakt door Brinkman die
haar het leven ontnam, nadat hij zich eerst van haar lichaam meester had gemaakt.
In zijn artikel schrijft Watson dat het in de Maleise verhalen niet zozeer om de
moord zelf ging, maar om ‘the combination of murder and passion, the figure of the
femme fatale and the disreputable world of brothels, criminal gangs and devilish
villains’ (Watson 1974, 125). Was Fientje de Feniks een femme fatale? Dat zou
weliswaar een prachtige alliteratie opleveren, maar volgens mij is zij eerder het
onschuldige slachtoffer van een jaloerse minnaar. De trilogie van Tan Boen Kim
geeft een uitgebreide karaktertekening van Gramser Brinkman. Om te beginnen houdt
hij er een dubbele seksuele moraal op na: zelf kan hij meerdere liefjes hebben, maar
Fientje moet aan hem monogame trouw betonen. Hij mishandelt en bedreigt Fientje.
Als we verder lezen, blijkt dat hij geobsedeerd is om wraak te nemen op hen die
getuige zijn
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geweest tegen hem. Ook de rechter wil hij vergiftigen.20 Hij dient zijn buurman
Abdoel cyaankali toe en speelt met levens alsof het niets is. Zelfs Fientjes lijk laat
hij niet intact. Deze man had direct na Fientjes dood veroordeeld moeten worden.
Dat gebeurde echter niet want in de publieke opinie was het onwaarschijnlijk dat een
Europeaan met zijn positie een dergelijke moord had gepleegd. Op grond van de
Maleise tekst zou ik Gramser Brinkman willen karakteriseren als een gevaarlijke
psychopaat. Hij dient een plaats te krijgen in de geschiedenis als het voorbeeld van
het type man bij wie vrouwen uit de buurt moeten blijven. In plaats van telkens weer
de aandacht te vestigen op de slachtofferrol van Fientje de Feniks zou men er beter
aan doen de gruweldaden van deze misdadiger te benadrukken.
Om af te sluiten een laatste opmerking. Velen in de westerse wereld zijn in 1994-1995
via de tv en andere media overspoeld met berichten over de rechtszaak van O.J.
Simpson. Tijdens mijn eerste lezing van Tan Boen Kims trilogie moest ik meer dan
eens denken aan O.J. Simpson, het mediacircus dat eromheen werd opgevoerd, en
de misdaad die hij volgens de jury niet gepleegd heeft. De parallellen zijn interessant:
de moord op een vrouw, het raciale aspect in de samenleving, de macht van de
reporters. Hoeveel is er eigenlijk in tachtig jaar veranderd? In deze tijd van supersnelle
media en van political correctness wordt het publiek net zo goed als toen in Indië
beïnvloed door bepaalde manipulaties en vooronderstellingen waardoor men geneigd
is vóór of tegen iemand te zijn. Er is echter één groot verschil: de O.J. Simpson-zaak
is de geschiedenis ingegaan onder zijn naam, niet onder die van zijn vrouwelijke
slachtoffer.
Tineke Hellwig studeerde Indonesische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit te
Leiden en promoveerde op het proefschrift Kodrat Wanita. Vrouwbeelden in
Indonesische romans (1990). Sinds 1989 is zij werkzaam aan de University of British
Columbia in Vancouver, Canada.
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Eindnoten:
1 Het begrip van de subaltern voice als de stem van hen die onderdrukt worden en het zwijgen
wordt opgelegd door hen die overheersen, heeft vooral bekendheid gekregen door Spivaks
artikel ‘Can the Subaltern Speak?’ (1988).
2 Bijvoorbeeld P.P. Roorda van Eysinga, J. Pijnappel.
3 Zie copyright pagina (Van Zonneveld 1992).
4 Van het eerste deel Nona Fientje de Feniks bestaat alleen de tweede druk uit 1917. We mogen
echter aannemen dat de eerste druk in 1915 verschenen is, vóór of tegelijkertijd met het tweede
en derde deel.
5 Een syair (sair) is een Maleise versvorm in strofen van vier regels met het rijmschema aaaa.
Sair Nona Fientje de Feniks wijkt af van de conventionele syair vorm en is opgebouwd uit
strofen van zes regels.
Salmon veronderstelt dat de Sair Nona Fientje de Feniks in 1916 is verschenen (1981, 312). Ik
heb alleen de tweede druk uit 1923 tot mijn beschikking gehad.
6 De informatie over Tan Boen Kim is gebaseerd op Salmon 1981, 310-313.
7 Watson 1974, 119-136.
8 ‘Mengarang sair sabarisnja anam-anam, sasoenggoenja djoega ada soesa amat
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Sair tida bisa menoetoerken lebi terang dari tjeritanja, kerna perkata'annja ada begitoe himat
Boeat dapet taoe lebi terang, boekoe tjeritanja kita silaken batja dengen sagala hormat.
(Om een syair in regels van zes te schrijven, is in feite erg moeilijk.
Een syair kan niet zo duidelijk alles uiteenzetten als een verhaal, omdat men spaarzaam met de
woorden moet zijn.
Om meer duidelijkheid te krijgen, nodigen we u met alle respect uit het verhaal te lezen.)
Tan Boen Kim 1917, 5. Liplap is een term die men regelmatig vindt in Maleise teksten. Het is
mij niet duidelijk in hoeverre het een denigrerende connotatie heeft.
Baba is de Maleise term voor een Chinees.
Aan het begin van deze eeuw zou Boemipoetera vertaald worden als ‘inlanders’. Vanwege de
denigrerende connotatie van dit woord gebruik ik liever het woord ‘Indonesiërs’, ook al is dat
een anachronisme, of ‘inheemsen’.
saorang prampoean hina jang dalem golongan Boemipoetra tida berhaga lagi (Tan Boen Kim
1917, 141).
Lampong is een provincie in Zuid Sumatra.
Een njai is een inheemse huishoudster en bedgenote van een Europeaan.
Shafma is de naam die in de Maleise tekst wordt gebruikt. Het is een verbastering van Schaafsma.
Watson 1974, 135. In het artikel is het gedeelte tussen vierkante haken abusievelijk weggelaten.
Deze informatie heb ik gekregen via persoonlijke communicatie met de auteur.
Van Zonneveld 1992, 11; Tan Boen Kim 1917, 3-4, 52.
Van Zonneveld 1992, 40; Tan Boen Kim 1917, 78-81.
Van Zonneveld 1992, 12, 13, 30, 32; Tan Boen Kim 1917, 134.
Tan Boen Kim 1915a, 18.
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Otto Knaap als jongeman.
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Perkara's in de Indische kunstkritiek*
Reggie Baay
Wie zich verdiept in het culturele leven in Nederlands-Indië rond de eeuwwisseling,
stuit vroeg of laat op de naam van Otto Knaap. Knaap was in die tijd kunstcriticus
te Batavia. Een die opviel: hij wist met zijn scherpe, directe kritiek menig conflict
te ontketenen in de destijds zo gezapige culturele wereld van Batavia. Hij was een
tijd- en vakgenoot van Hans van de Wall. Beide mannen voerden zelfs enige tijd een
gezamenlijke strijd tegen het (artistiek) dilettantisme in de kolonie. Ze hadden
overigens meer gemeen: beiden kwamen uit een ‘Indisch’ milieu (beiden hadden een
Europese vader en een Indo-europese moeder), beiden verbleven tot aan hun puberteit
in Nederlands-Indië om vervolgens in het moederland een opleiding te ontvangen,
beiden ambieerden een loopbaan in de kunst, en beiden keerden, als jonge mannen
van in de twintig, vol westerse artistieke idealen terug naar hun geboorteland om
daar - afhankelijk van elkaar - verheffing van het culturele leven in Indië tot doel te
verklaren.
Al deze overeenkomsten konden overigens niet voorkomen dat er op een bepaald
moment tussen hen een knetterende ruzie ontstond, een die bovendien publiekelijk
werd gevoerd in de Indische pers. Deze en andere grote en minder grote ‘perkara's’
waarbij ze betrokken waren tonen ons iets van het karakter en de opvattingen van
deze twee toonaangevende Indische critici. Bovendien werpen ze een licht op het
culturele klimaat waarin beide mannen hun ‘missie’ trachtten te volbrengen.
Otto Knaap werd geboren op 29 juli 1866 te Cheribon. Zijn moeder was, zoals gezegd,
een Indo-europese, zijn vader een in de cultures werkzame ‘baar’ die in het begin
van de jaren zestig naar de kolonie was gekomen. Op jonge leeftijd vertrok Otto
Knaap naar het moederland voor zijn schoolopleiding. Na het gymnasium te hebben
doorlopen

*

Deze tekst is een bewerking van een lezing gehouden voor de werkgroep Indisch-Nederlandse
Letterkunde op 28 april 1995.
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studeerde hij Nederlandse letteren aan de Rijksuniversiteit in Leiden. Daarnaast
ontwikkelde hij zich tot een niet onverdienstelijk violist.
In 1895 is hij weer terug in Nederlands-Indië. Hij is eerst als employé in dienst
van de KPM, de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij, maar al snel vond hij
passender emplooi: hij werd kunstrecensent. Aanvankelijk bij Prange's
Advertentieblad, maar al snel daarna, vanaf januari 1896, bij het dagblad waarvoor
hij drie jaar lang onafgebroken zou recenseren: de Java-Bode. Knaap zag hierin een
roeping voor zichzelf als groot kunstminnaar.1 Frappant was zijn reactie op de eerste
kennismaking met het culturele leven in Batavia. Frappant omdat die vrijwel identiek
is aan die van Hans van de Wall na zijn kennismaking daarmee enkele jaren eerder.2
Knaap schreef:
Zoodra ik getuige was geweest van kunstuitingen alhier, was het mij
duidelijk, dat veel kaf onder het betrekkelijk weinige koren school.
Langzamerhand rijpte het plan in mij [...] om de muzikale kunst op
zoodanige wijze te dienen, dat zij hier het snelst eene schrede verder zou
worden gebracht. Ik wilde het land, dat mij lief was, mooi maken door er
alvast te trachten de meest populaire der kunsten beter, trouwer en met
meer oordeel te doen dienen.3
Knaap kwam naar Indië in een tijd die, zoals gezegd, cultureel gezien gekenmerkt
werd door gezapig amateurisme. Een kunstleven zoals in Europa ontbrak.
Beroepsgezelschappen waren er niet en een tournee van veelal derde-rangs Europese
‘operatroepen’, in de meeste gevallen Italiaanse en Franse, werd al als een hoogtepunt
ervaren. Het culturele leven werd gedragen door allerlei dilettantenverenigingen, die
in het gunstigste geval werden geleid door Europese beroepskrachten die in de kolonie
waren blijven ‘hangen’. De normen die men ten aanzien van kunstbeoefening
hanteerde, waren over het algemeen geen artistieke, maar vooral sociale: men wilde
ontsnappen aan het dagelijkse patroon, men zocht gezelligheid, ontspanning en
contacten.
Wat de podiumkunsten betreft had men een duidelijke voorkeur voor de muziek.
Het muzikale repertoire in Batavia was licht en omvatte in die tijd vooral
‘salonmuziek’. Men moet daarbij denken aan een diversiteit van vocale en
instrumentale nummers van componisten als Theodor Kirchner (1823-1903), Henri
Wieniawski (1835-1880), David Popper (1843-1913) en Arthur Wilford (1851-1926).
Het was werk dat, om met Otto Knaap te spreken, ‘op het programma van een
café-concert thuis behoort, maar door velen blijkbaar innig gesavoureerd wordt’.4
Niettemin recenseerde Otto Knaap veel uitvoeringen van dit soort werk in zijn
korte, stormachtige carrière in Indië. Hij deed dit - mede ingegeven door zijn
didactische bedoelingen - met een voor Bataviase begrippen ongekende strijdbaarheid
en, dat was men in Indië óók niet gewend, met een niets en niemand ontziende
eerlijkheid. Bovendien
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beschikte hij over enkele kwaliteiten die hem wel tot een gevreesd criticus moésten
maken. Hij had echt verstand van zaken, van kunst, en zeker van zijn grote liefde
onder de muzen: de muziek. Daarnaast was hij een echte ‘djago’, een vechtjas; iemand
die het conflict niet schuwde, maar integendeel de spanning van een conflict
gewoonweg nodig leek te hebben. En ten slotte was hij ook nog eens gezegend met
een vlijmscherpe pen en dito humor.
Knaaps recensies waren altijd gedegen en getuigden van een grote artistieke kennis.
En dat was al een verschil met de meeste van zijn toenmalige collega-recensenten.
Daarnaast ontging hem vrijwel geen detail. In een tijd en in een gemeenschap waarin
het gewoon was om als recensent vooral en soms uitsluitend de (echte of vermeende)
kwaliteiten van de uitvoerende artiesten te roemen, probeerde Knaap met zijn vaak
weinig vleiende kritieken oprecht het niveau van de uitvoeringen en dat van de
artiesten naar een hoger plan te tillen. De wel zeer directe manier waarop dit vaak
gebeurde en de soms sterk belerende toon zorgden ervoor dat dit hem veelal niet in
dank werd afgenomen. ‘Mevrouw Gairdner’, schreef hij eens in een recensie van
een concert van deze vocaliste, ‘wake tegen te hoog zingen en tegen het overdadig
portamenteeren.* Het porteeren tusschen tonen, die slechts eene groote secunde van
elkander zijn gelegen, is tegen de regels in en, wat meer zegt, onschoon. School,
hooger-op, verfijne het gevoel.’5 Of, naar aanleiding van de uitvoering van Carl
Schröders ‘Romanze’ door de Bataviase violist, de heer B.:
Hij speelt met lieve emotie en beschikt over een' wel kleine, doch reinen
toon en eene gemakkelijke streek. Mag ik een paar kleine opmerkingen
maken? Hij zij minder kwistig met het glissando** en bestudeere den
overgang van de verschillende positiën ook van de artistieke zijde. Zoo
mag tusschen de laatste twee tonen van een' muzikalen zin nimmer
verandering van positie plaats vinden. En zoo mag men niet in eene hoogere
positie komen om reeds den volgenden toon weder in eene lagere te
grijpen.6
Over ‘details’ gesproken, wat te denken van Knaaps volgende opmerking in de
Java-Bode van 5 juli 1897 naar aanleiding van de opvoering van ‘Les noces de
Jeanette’ door Bataviase dilettanten:
Als de heer Coster ‘par ma fi’ zegt, laat hij dan den klemtoon of liever het
woordaccent op ‘ma’ vallen. Dat is wezenlijk verkeerd. Niet zijn woord,
doch zijn word geeft hij.

*
**

Het glijdend overgaan naar de volgende noot.
Glijdend van de ene naai de andere toon gaan.
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Om vervolgens droogjes te besluiten met:
Den heer Coster zij de vriendelijke raad gegeven, zich ook wat op muzikaal
begrip toe te leggen.
In diezelfde recensie wordt nog een andere Bataviase vocalist, ditmaal wegens zijn
gebrekkige kennis van het Frans, door Knaap op de vingers getikt:
De heer van Dijk geloove me toch, dat ‘rhum’ in het Fransch als ‘rom’
wordt uitgesproken. ‘Confiture de rhum’ sprak hij uit als ‘confiture de
rhum’. Welnu, ‘met verkoudheid ingemaakte vruchten’ is immers absurd!
Behalve in woord ‘parfum’ wordt de uitgang um in het Fransch als om de m even belipt - uitgesproken [...]. Men meene niet, dat ik kleinigheden
te berde breng: een Franschman zou hartelijk lachen om vruchten, die met
verkoudheid zijn ingemaakt.
Otto Knaap bezat een typisch gevoel voor humor, dat niet door iedereen gedeeld en
gewaardeerd werd. Door de besprokenen natuurlijk nog het minst. ‘De heer B. had
zijn “beau soir” niet’, schreef hij eens bij een andere gelegenheid over de
beklagenswaardige heer B. ‘Bovendien scheen zijn instrument eene verkoudheid te
hebben opgedaan.’7 Of, toen de klank van de strijkers hem niet beviel: ‘Ik miste in
het orkest eenige eerste violisten. Ze liggen toch niets reeds in het graf?’8
Natuurlijk was het niet louter kommer en kwel wat Knaap over het kunstleven te
Batavia schreef. Er waren ook positieve zaken die hij meldde; alleen waren zij
beduidend minder in aantal, omdat het niveau van de voorstellingen nog veel te ver
verwijderd was van wat hem voor ogen stond. En dat had weer te maken met het feit
dat hij Europese, min of meer ‘professionele’, criteria hanteerde ten aanzien van de
(amateuristische) kunstbeoefening in Indië. Daarnaast speelde uiteraard ook smaak
een rol. In dat opzicht bestond er een groot verschil tussen de criticus en het grootste
deel van de Bataviase culturele gemeenschap. Knaap was bijvoorbeeld een zeer groot
liefhebber van het werk van Beethoven, dat juist in Indië weinig liefhebbers telde,
omdat het als te ‘moeilijk’ en te ‘zwaar’ werd ervaren. Toen er - bij wijze van
uitzondering - dan toch een keer werk van deze Duitse componist werd
geprogrammeerd in de Stadsschouwburg, leidde dat tot het volgende opvoedkundige
stukje in de Java-Bode van de hand van Otto Knaap:
O, ik kan niet begrijpen, hoe er menschen, waaronder zich noemende
muziekvrienden, kunnen zijn, die niet aangedaan worden door muziek van
Beethoven, die er onverschillig bij blijven, die niet voelen den gloed van
zulke kunst. Leert hem dan verstaan, beste menschjes, en eene rijke bron
van genietingen zal voor u opwellen. Want ontzaggelijk groot is hij, zelfs
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in zijn geringste uitingen. Zie, daar staat de reus. Op het eerste gezicht
neemt hij u niet voor zich in; zijne oogen, zwaar overbrauwd, blikken
streng en gebiedend, schijnbaar ongevoelig; zijn gebaar is sober, als zonder
tintelend leven. Stroef schijnt hij, als een onbeweeglijk beeld van vleesch.
Die stroefheid in hem komen velen niet te boven. Doch, hoor, daar spreekt
de meester, aanvankelijk als kost het spreken hem veel inspanning, als
doet het hem pijn; de klanken volgen elkander echter in breedere rijen, in
breedere rijen op; zij dalen hier en heffen zich daar, spreiden zich nu en
komen straks saâm; zij werken op uw gehoor, zij werken op uwe ziel. Daar
komt opeens de aandoening, plots, als van verre aangevlogen; zij groeit,
zij breidt uit en diept zich in en omstrengelt... Neen, gij kunt u er niet aan
onttrekken, al beproefdet ge 't; ze is machtiger dan gij. Nu strooien zich
de klanken over u als tonenlover, straks wonden ze u met zalige smart;
hier reien zij zich tot lieflijkheid, daar jubelen zij het hoog-uit; zoo juist
spraken zij in droefenis, doch luister, zij vinden den vrede en zullen spoedig
weder lenteliederen zingen. Zoo leidt zich Beethoven binnen in uw gemoed,
zoo leert gij hem liefhebben.9
Knaap leek zich weinig te bekommeren om reputaties of mogelijke consequenties
van zijn kritieken. En dat in de eind-negentiende-eeuwse Indische maatschappij van
strikte hierarchieën; van rangen en standen. Hij maakte gelukkig niet dezelfde fout
als Van de Wall toen deze als kunstcriticus in Indië begon. In tegenstelling tot de
laatste voerde Knaap wel van meet af aan een pseudoniem en kon hij daarmee in
eerste instantie aan de toorn van wraakzuchtige dilettanten ontkomen.10 Knaap koos
een, gezien zijn geringe lichaamslengte, toepasselijk pseudoniem: ‘De Kleine’. ‘Wie
was die rustverstoorder en boeman, vroeg men. En daar bleef het niet bij’, aldus
Knaap: ‘Men overstelpte mij met anonieme dreigbrieven. De een wilde mij op straat
aanranden; een ander zou mij in de lucht laten vliegen, als ik niet spoedig ophield.’11
Knaaps kritieken en de mystificatie opgeroepen door zijn pseudoniem zorgden
ervoor dat vriend en - vooral - vijand uitliep toen er eens een concert plaatsvond
waarbij ‘De Kleine’ niet alleen op het podium zou verschijnen, maar daar ook nog
eens zelf enkele stukken op de viool ten gehore zou brengen. In het Nieuw Bataviaasch
Handelsblad schreef Hans van de Wall een verslag van deze ‘opzienbarende’
gebeurtenis. Hij neemt het hierin niet alleen op voor Knaap als kunstcriticus, maar
roemt hem ook als musicus (als we Van de Wall mogen geloven, moet Knaap een
getalenteerd violist zijn geweest). Tegelijkertijd krijgt het Bataviase publiek van hem
een uitbrander; dat is artistiek onderontwikkeld en gek op leedvermaak, uitsluitend
gekomen om getuige te zijn van de onvermijdelijke afgang van ‘De Kleine’. Als de
gewraakte criticus
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op het podium verschijnt, laat Van de Wall dat publiek opmerken: ‘Kijk, daar heb
je 'm, zijn viool is waarachtig groter dan hijzelf...’ Maar dan gebeurt het onverwachte:
Het orgel speelt de inleiding van Händels Largo, daarna klinken de eerste
tonen van Knaap's viool als een droeve engelenstem: eerst zacht liefelijk,
dan breed, smeekend, om na een climax van hartstochtelijk aandringen te
berusten in kalmte en gelatenheid.
Het publiek is zoo stil als 'n muis - als 'n muis, die bang is voor de kat.12
De sympathie was aanvankelijk wederzijds: Knaap en Van de Wall herkenden in
elkaar een welkome broeder in de strijd tegen het artistiek dilettantisme in Indië. Het
lijkt er bovendien op dat de verschijning van de strijdvaardige Knaap Van de Walls
vechtlust weer deed oplaaien. In het Nieuw Bataviaasch Handelsblad schreef hij
terugkijkend op zijn loopbaan in Indië en verwijzend naar zichzelf en Otto Knaap:
Doch allen, die voor de kunst gestreden en zich terwille van een artistieken
geloofsijver vijanden hebben gemaakt; zij die veel offerden om in de
hoofdstad van Nederlandsch-Indië een gezond muzikaal leven te brengen
[...] werden gesteenigd en met slijk geworpen. Gaarne had men ze ook
dood gewenscht, les gens que vous tuez, se portent assez bien!13
Het zal duidelijk zijn dat na de komst van Otto Knaap het aantal perkara's in de
Bataviase culturele wereld aanmerkelijk toenam. Om te beginnen met
collega-recensenten. Hun werd onkunde en hypocrisie verweten. Met name W.F.
Siep van het Bataviaasch Nieuwsblad, W. Naessens van de Indische Courant en
M.G. Smalt van De Locomotief moesten het ontgelden. ‘Walgelijk-zoete lofspraak,
vloeiende uit de mond van onbevoegden’,14 zo omschreef Knaap eens het werk van
zijn confraters in Indië. ‘Zij [...] hebben door hunne onkunde en hunne
onoprechtigheid - het laatste o.a. als gevolg van de omstandigheid, dat zij het publiek
met den hoed in de hand hadden te dienen - de kritiek in een' kwaden reuk gebracht
bij wie geen onderscheidingsvermogen bezitten.’15
‘Ruzie’ was er ook met het Indische publiek. Vele malen vormde dat publiek het
doelwit waarop zowel Knaap als Van de Wall in de pers hun giftige pijlen richtten.
Het ging hier vooral om de onnozele opvattingen, of beter gezegd misvattingen, die
men hanteerde ten aanzien van de kunstkritiek. Misvattingen waarmee, althans
volgens beide critici, men hen monddood trachtte te maken. Hans van de Wall sprak
in dit verband cynisch van ‘bezweringsformulieren’.16 Het gaat hier om destijds
gangbare opvattingen als: negatieve kritiek zou überhaupt niet gepubliceerd mogen
worden, een criticus zou pas dan kritiek mogen
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leveren wanneer hij de beoordeelde muzikaal in kennis en kunde overtreft (!) en
Indische dilettanten zouden niet streng beoordeeld mogen worden, aangezien zij
geen kunstenaars van professie zijn. Van de Wall zou vele malen in de krant trachten
het ongelijk van het Indische publiek aan te tonen. Wat deze stukken vooral laten
zien is de botsing tussen Europese opvattingen over kunst en kunstkritiek en de
kleinburgerlijke Indische. Refererend aan de eerstgenoemde misvatting stelt hij
bijvoorbeeld dat de kunstkritiek een uiterst serieuze aangelegenheid is die
professioneel, oprecht en zonder aanzien des persoons dient te worden uitgevoerd.
‘Uit den aard der zaak’, zo schrijft hij, ‘behoort 't dus tot zijn beroep, dat hij zich de ijdelheid der menselijke natuur in aanmerking genomen - vijanden maakt.’17 En
hij voegt daaraan toe: ‘Een criticus zonder vijanden is nooit iemand van beteekenis
geweest.’18 En naar aanleiding van de door beide critici verfoeide opvatting dat de
Indische dilettanten met veel clementie zouden moeten worden behandeld, schampert
hij dat men niet moet zeuren. Hij schrijft:
Als zij [de dilettanten, RB] de pretentie hebben hun hand uit te steken naar
werken die uitsluitend voor beroepskunstenaars geschreven zijn en zich
door de goê-gemeente laten betalen alsof zij artisten van den eersten rang
waren, dan hebben publiek en critiek wel degelijk recht ‘waar voor hun
geld’ te eischen.19
Natuurlijk waren er ook talrijke conflicten met Indische artiesten, die het oordeel
van de criticus (met name Otto Knaap) onjuist, bezijden de waarheid of grievend
vonden. Hun acties waren in het gunstigste geval bedoeld als poging tot (publiekelijke)
rehabilitatie, maar in veel gevallen niets anders dan wraakneming of pure intimidatie.
Voor dit laatste namen velen van hen het destijds veelbeproefde middel van de
anonieme brief ter hand. Anderen probeerden hun gelijk te halen via de polemiek in
een van de Indische dagbladen. Zoals mevrouw J.C. Mulder, een Bataviase pianiste
die destijds een zekere bekendheid genoot. Op zich is dit voorbeeld inhoudelijk niet
bijzonder; het is een geijkte reactie van een verongelijkt artiest, maar het laat goed
zien hoe Otto Knaap zich in dit soort polemiekjes opstelde. Op 13 mei 1897 verscheen
de ingezonden brief van deze pianiste in het Nieuw Bataviaasch Handelsblad als
reactie op Knaaps recensie van haar concert, die eerder was gepubliceerd in Prange's
Advertentieblad. Zij verwijt Knaap dat hij op alle slakken zout legt, aanmatigend is
(‘Is hij zelf zo'n goed musicus?’ stelt zij retorisch), kortom dat zijn oordeel niet zou
deugen. Haar argumentatie bestaat slechts uit de verwijzing dat vele ‘Europeesche
muziekkenners’ (zonder overigens aan te geven wie dat dan mogen zijn) haar werk
juist hoog schatten. Om haar woorden kracht bij te zetten citeert zij uitvoerig de overigens door Knaap al meerdere malen neergesabelde - recensent van De
Locomotief, M.G. Smalt, die kennelijk gunstig over haar
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spel oordeelde. In het Nieuw Bataviaasch Handelsblad van 21 mei verscheen Knaaps
reactie. Het is een heel klein stukje, waarin hij niet op de inhoud ingaat, maar wellicht des te dodelijker - mevrouw Mulder slechts het volgende laat weten:
Het doet mij zeer veel genoegen uit uw artikel van dezen avond te mogen
ontwaren, dat mijn stukje u in de gelegenheid heeft gesteld eene lofrede
op uzelf te reproduceren. Tres tacient collegium. Ik neem hiermede voor
goed afscheid van U.
Hoogachtend uw dw. dr.
De Kleine
Hans van de Wall zou enkele weken later weer op deze ‘zaak’ terugkomen om met
name de hypocrisie van de ingezonden briefschrijvers aan de kaak te stellen. Vele
vrouwelijke artiesten die zich gekrenkt voelden door de kritiek besteedden namelijk
het schrijven van de brieven uit aan lieden die zich kennelijk tot taak hadden gesteld
de critici uit de kolonie te verjagen. Niet geheel zonder humor schreef Van de Wall
in het Nieuw Bataviaasch Handelsblad:
Wie denken mocht, dat het feminisme in Indië wel nooit wortel zal schieten
moet van zijn idee terug zijn gekomen bij het lezen der anti-critieken,
welke in den laatsten tijd door vrouwennamen in de dagbladen zijn
onderteekend. Ik bezig het woord ‘onderteekend’ want iedere scherpzinnige
lezer heeft natuurlijk tusschen de regels dien vrouwenreplieken een grove,
dikke mannenhand opgemerkt, die in vroegere tijden wel eens het gevest
van 'n cavalerie-sabel heeft omklemd. Hun geschrijf [...] maakt toch altoos
op den onbevooroordeelden lezer een onaangenamen indruk, evenals het
zien van 'n vrouw met een paar knevels.
Om vervolgens heldhaftig te besluiten met:
Trouwens de ervaring heeft geleerd, dat men er verstandig aan doet zich
niet in den strijd te wagen tegen mannen, wier critische bevoegdheid door
niemand wordt betwijfeld, dan door hen die er belang bij hebben hen
verdacht te maken. Voor dezulken is het goed te weten, dat de critiek te
Batavia tot dusver nog aan geen enkele vrouw den titel van ‘De Klassieke
Pianiste’ heeft toegekend en dat ze van de woorden ‘vijf duim staal’
evenmin schrikt als van 'n chocolade pistache.20
Een veel belangrijkere ‘zaak’ in die tijd was de controverse tussen de critici en een
heel gezelschap, een hele vereniging, namelijk ‘Toonkunst Aurora’. Een conflict dat
overigens al dateerde van voor Knaaps verschijning in de kolonie. In ‘Toonkunst
Aurora’ was lange tijd het kunst- en muziekleven van Batavia geconcentreerd. De
vereniging was
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ontstaan uit een fusie van de ‘Liedertafel Aurora’ en de ‘Maatschappij van Toonkunst’
en stelde zich ten doel het verzorgen van concerten te Batavia. Dat gebeurde ook.
Alleen was het peil van de uitvoeringen vaak onder de maat. Althans volgens de
meeste Indische critici. Concerten van ‘Toonkunst Aurora’ werden meer dan eens
slecht gerecenseerd. Dit leidde tot de zelfs voor de toenmalige Bataviase culturele
wereld opmerkelijke situatie dat de vereniging de dagbladen verzocht haar
uitvoeringen onbesproken te laten, tenzij de recensie lovend zou zijn. Dit ‘verzoek’
gold uiteraard ook de Java-Bode en Otto Knaap. Deze laatste voldeed hier (onder
druk van de directie van het dagblad) in zekere zin ook aan, hoewel hij het ook weer
niet kon nalaten om herhaaldelijk in zijn recensies op dit ‘verzoek’ terug te komen.
Met de van hem bekende humor schrijft hij:
Toonkunst Aurora [...], welke zegenrijke Maatschappij mij verzocht heeft
[...] elke kritiek achterwege te laten. Blijkbaar moeten wij weêr een paar
eeuwen terug. Illusionist die ik was! Illusionist, dewijl ik dacht, dat men
zich reeds had leeren wennen aan mijne fluweelen kritieken.21
Hans van de Wall had zich al veel vaker over deze ridicule situatie opgewonden.
Enkele dagen voor het zojuist geciteerde artikel van Otto Knaap deed hij dat weer.
In een uitvoerig stuk schetst hij de achtergronden van de ‘maatregel’ en het rendement
ervan. Hij besluit aldus:
Welnu, nagenoeg alle Batavia'sche couranten onthielden zich streng van
critiek en desondanks ligt ‘Toonkunst-Aurora’ weer te apegapen. Behoeft
't nog nader betoog dat de kanker er niet buiten op zit, maar dat in eigen
boezem de wonde schuilt?22
Waren Otto Knaap en Hans van de Wall in deze zaken zeer eensgezind, in andere
zaken verschilden ze sterk van elkaar. Twee verschillen bleken onoverkomelijk: het
verschil in karakter en (niet minder belangrijk) het verschil in artistieke opvattingen.
Het leidde ertoe dat hun ‘broederschap’ na enige tijd barsten ging vertonen. Dat werd
goed zichtbaar in de vorm van een heuse rel die via de pers werd gevoerd.
Otto Knaap was iemand met, wat we zouden kunnen noemen, een groot ego:
zelfverzekerd, scherp, direct en altijd overtuigd van zijn eigen gelijk, ook al was dat
niet terecht. Kortom, iemand die geneigd was zichzelf als maat der dingen te nemen.
Van de Wall was gevoeliger, minder zeker van zichzelf en veel meer op harmonie
ingesteld. En ook hij moest er op een gegeven moment aan geloven. Knaap begon
ook hem publiekelijk verwijten te maken. En misschien juist omdat Van de Wall
hem van zijn collega's het meest nabij stond, lijkt Knaap hem nog minder te sparen
dan de vele anderen die hij kritiseerde. Het begon ermee dat Knaap in zijn recensies
zijn ongenoegen uitte over de stijl die collega Van de Wall bezigde in zijn stukken.
Van de Wall zou teveel
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bezig zijn om ‘iets met mooie woorden te zeggen instede van er in de eerste plaats
naar te streven om zijne meningen echt en juist weêr te geven.’23
Knaap had de leiding in de strijd tegen het Indisch dilettantisme op zich genomen
en hij eiste van medestanders dat zij op dezelfde wijze streden als hij: direct en
werkelijk niets en niemand ontziend. Knaap verweet Van de Wall ook
oppervlakkigheid. Niet geheel ten onrechte overigens, want in de periode dat Knaap
als recensent in Indië werkzaam was, manifesteerde Hans van de Wall zich als artistiek
veelschrijver. Om in zijn levensonderhoud te voorzien schreef hij tegelijkertijd
artikelen, recensies en verhalen voor het Nieuw Bataviaasch Handelsblad, voor het
Bataviaasch Nieuwsblad en ten slotte ook nog eens voor het door hemzelf opgerichte
culturele tijdschrift Aurora.24 Kwantiteit die zichtbaar ten koste ging van de kwaliteit.
Trouwens, zo streng en gedetailleerd als Knaap is Van de Wall nooit geweest. Ook
niet in zijn strijdvaardigste periode. Dat was gewoonweg niet zijn stijl en het lag ook
niet in zijn karakter.
Knaap trok overigens pas echt alle registers open toen de verschillen in artistieke
opvattingen goed duidelijk werden. Hans van de Wall - hoewel drie jaar jonger - was
wat dat betreft veel behoudender dan Otto Knaap. De laatste was bijvoorbeeld
volkomen in de ban van de Europese literaire ‘modernen’ als Mallarmé, Verlaine,
Ghil, Kloos en Van Deyssel en van componisten als Liszt, Wagner en Diepenbrock.
Hij kon het gewoonweg niet vatten dat een vakgenoot als Van de Wall die
bewonderigng niet deelde. Toen Van de Wall het bestond om in zijn krant te pleiten
voor scholing van Indische dilettanten met daarbinnen bijzondere aandacht voor de
klassieken en vervolgens nog een tirade hield tegen de, om Van de Walls woorden
te gebruiken, ‘litterarisch impotente’ modernen (wellicht extra aangezet om Knaap
te pesten), brak de ruzie pas goed los. Er werd met modder geooid. De insinuaties
waren niet van de lucht: Van de Wall zou plagiaat hebben gepleegd, Knaap zou een
ziekelijke zeur zijn, Van de Wall zou een persoonlijke hetze voeren tegen een
beschermeling van Knaap, Knaap zou vriendjespolitiek bedrijven en uit zijn op
persoonlijk voordeel, Van de Wall zou een komediant zijn en zich verschuilen achter
talrijke pseudoniemen.25 Met inhoud had de ruzie al gauw niets meer te maken. Er
werd ten slotte alleen nog maar op de man gespeeld. De enige echte winnaars waren
hun ‘vijanden’. Die moeten genoten hebben van deze op sommige momenten ordinaire
ruzie tussen deze twee toonaangevende critici. Ze zullen nog het meest gegniffeld
hebben bij de stukjes van Otto Knaap. Tegen zoveel scherpte, zoveel snedigheid was
Hans van de Wall niet opgewassen. Het is daarna tussen die twee nooit meer goed
gekomen.
In 1899, na drie jaar recensent in Nederlands-Indië te zijn geweest, hield Knaap het
plotseling voor gezien. Hij capituleerde. Al die grote
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en minder grote conflicten, de anonieme brieven en bedreigingen, het deed hem meer
dan hij naar buiten toe liet blijken. Wat hem nog het meest stak, geheel in
overeenstemming met zijn karakter, was wellicht het gevoel van miskenning, ook al
probeerde hij dat te maskeren. In zijn laatste recensie, van 10 april 1899, schreef hij
met merkbare verbittering:
Ik kan u de verzekering geven, dat ik in mijne driejarige loopbaan hier ter
stede veel geleden heb. Misschien is het woord miskenning een te groot
woord, wellicht heeft mijn goed-doen niet altijd gelijken tred gehouden
met mijn goed-willen, dat goed-willen is door menigeen vaak over het
hoofd gezien. Dat verdriet op den duur, men moge nog zoo krachtig zijn.
Vele ontberingen en veel vijandschap heb ik mij getroost om de belofte
te kunnen vervullen, dat ik de kunstbeoefening in deze veste eenige
schreden verder zou brengen.
Voor zijn vertrek sprak Knaap nog verzoenend zijn hoop en vertrouwen uit in Van
de Wall met betrekking tot de kunstkritiek in Indië:
Het publiek heeft leiding noodig van vrije mannen, die aan grondige kennis
diepen ernst en kritische inzichten paren. [...] Mijne hoop is gevestigd op
den heer Hans van de Wall, die genoegzaam onderscheidingsvermogen
en routine bezit en wien ik slechts wat vastheid van karakter en van toets
toewensen.26
Maar het zou anders gaan. Terwijl voor Knaap de kunst centraal bleef staan, had
Hans van de Wall inmiddels nog een ander doel dat zijn aandacht vroeg en waarop
hij steeds vaker zijn pijlen richtte: het maatschappelijk onrecht in de koloniale
samenleving waarvan hij deel uitmaakte. Hierbij toonde hij onder meer een
verregaande sympathie voor de inheemse bevolking. Maar dan niet op de manier
van de op dat moment opkomende ethici. Van de Wall toonde oprecht respect voor
de Javaan en beschouwde hem als volkomen gelijke van en soms superieur aan de
totok. Hij uitte zijn verontwaardiging bij voorkeur in de vorm van schetsen in het
Nieuw Bataviaasch Handelsblad. Schetsen die voornamelijk zijn gesitueerd in de
Javaanse samenleving en waaruit zijn grote kennis van die samenleving blijkt. In
veel gevallen voorzag hij ze bovendien van een Multatuliaans slot. Zoals in het
volgende fragment over zijn geliefde onderwerp: de Njai, de oermoeder van alle
Indo's:
Plooi uw lippen niet tot een cynischen spotlach, gij lezer, die de Javaansche
vrouw nooit anders hebt leeren kennen dan in de gestalte van de door uw
toedoen gedemoraliseerde huishoudster, het door haar eigen ras verfoeide
schepsel, dat ge in uw

Indische Letteren. Jaargang 11

28

Otto Knaap geportretteerd door Petrus Alma in 1909.
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goeden luim aanhaalt uit zingenot, maar dat ge een oogenblik later weêr
vertrapt, lager en wreeder dan ge het uwen hond zoudt doen. Ga in de
dessa, gij twijfelaar; leef een poos onder het door uwe ‘beschaving’ nog
niet verdorven volk, dat ge, du haut de vôtre grandeur beschouwt als
wezens die ver beneden u staan; leer hun taal verstaan en hun innerlijke
gevoelens doorgronden, en ge zult tot de overtuiging komen [...] dat ook
in de Javaansche maatschappij innig wordt bemind en bitter gehaat;
berustend gedragen en met fieren heldenmoed gestreden, even goed, ja,
vaak méér nog dan in de uwe en 't is uw schuld, niet de hunne, als ge hun
gevoelens, die vaak oneindig fijner zijn dan de uwe, verkeerd of in 't geheel
niet begrijpt!27
Terug naar Otto Knaap. Hoe is het hem vergaan? Eigenlijk niet zo goed. Zoals gezegd
vertrok hij aan het begin van deze eeuw gedesillusioneerd naar Nederland in de hoop
daar wel de erkenning en waardering te krijgen die hem, naar zijn mening, in Indië
waren onthouden. Met voortvarendheid ging hij als criticus aan de slag, onder meer
voor het dagblad De Telegraaf. Maar de geschiedenis herhaalde zich: net zo min als
in Indië bleken artiesten en publiek in Nederland zijn kritiek en stijl te kunnen
waarderen. En ook hier werd na enige tijd zijn ‘hoofd’ geëist.
Miskend en teleurgesteld vertrok hij vervolgens naar het mekka van de kunst:
Parijs. Ook hier wachtte hem echter slechts teleurstelling. Om te overleven vertaalde
hij romans en leverde hij af en toe artikelen voor Nederlandse kranten. Hij verviel
in armoede en zijn melancholische, of misschien moet ik zeggen depressieve, buien
waarvan hij al zijn hele leven last had, kwamen veelvuldiger en werden intenser. Op
3 mei 1917, toen hij weer terug was in Nederland, stierf Otto Knaap, geheel
onverwacht en onder mysterieuze omstandigheden. Vijftig jaar oud pas. Hiermee
was een einde gekomen aan het bijzondere leven van een man die zijn leven in dienst
van de kunst stelde maar slechts onbegrip oogstte. ‘Herlees mijne oordeelvellingen’
schreef hij eens na een van zijn vele teleurstellende ervaringen, ‘en zeg dan, of er
hardheid in mij is, als de kunst, de allerliefste, trouw gediend wordt. Hoe ook door
menigeen veroordeeld, mijn arbeid ging in trouwe van dit groote beginsel uit:
bevordering, bevordering van de kunst.’28
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‘Ambassades aen den Sousouhounan Mattaram, machtigste coninck
van 't eijlant Groot Java’
De VOC-gezantschapsreizen van Rijklof van Goens en zijn voorgangers
Darja de Wever
oock kan ick niet na laten van desen bergh Marbahou te getuygen, siende
dat een weynigh van de top roockte, op des selfs schoonheyt soo verlieft
te wesen, dat ick lust had die te gaen besichtigen; maer meer dan 2 1/2
uren op een achtermiddagh langhs eenen fraeyen wegh geklommen
hebbende, vonden ons soo moede dat mijne gesellen ende my selfs de
moedt ontviel om sonder nacht-rust den top te bereycken, passeerende in
die korte tijdt niet min dan 12 gehuchten, de minste met 15 a 16
huysgesinnen bewoont, die ons alle met groote verwonderinge
ongelooffelijcke eere bewesen, ende reede met een draeghstoeltjen bereydt
waren my boven te dragen: wy sagen alhier bezuyden en benoorden den
oceaen; een soo vermakelijcke landsdouwen als op de werelt ergens zijn
magh1
Met deze lofzang op het Javaanse landschap beschrijft een zeventiendeeeuwse reiziger
de omgeving tijdens een tocht die loopt van de kustplaats Semarang op Midden-Java
dwars door het binnenland naar de hofstad (kraton) van de vorst van Mataram:
susuhunan Amangkurat I. Tijdgenoten konden van deze reis kennis nemen door het
in 1666 verschenen boek Javaense Reyse. De anonieme auteur van deze reistekst
was Rijklof van Goens. Als tienjarige jongen was hij met zijn ouders in 1629 in
Batavia aangekomen. Hij werd al gauw wees en trad op zijn dertiende als loopjongen
in dienst bij de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Daar ging hij een
glansrijke carrière tegemoet, die hij tussen 1678 en 1681 afsloot als
gouverneur-generaal, de hoogste VOC-functie in Azië. Tussen 1648 en 1654 maakte
Van Goens voor zijn superieuren vijf gezantschapsreizen naar Mataram. Tijdens
deze reizen leerde hij Midden-Java, haar bewoners (voornamelijk de elite) en het
Mataramse hofleven kennen. Zijn observaties heeft hij vastgelegd in Javaense Reyse.
Op deze reistekst kom ik later terug.
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Behalve beroepsreizigers als Van Goens zouden de meeste Nederlanders, die in de
eerste helft van de zeventiende eeuw op Java woonden en werkten, maar een klein
deel van het eiland leren kennen. De Javaanse wereld was voor hen niet veel groter
dan het handelscentrum Bantam op West-Java en een aantal havensteden aan de
noordkust (Pasisir), zoals Cheribon, Semarang en Jepara. Batavia, het centrum van
de Verenigde Oostindische Compagnie in de Oost, lag lange tijd geïsoleerd van de
rest van Java. Het werd omringd door moerassen en een dicht oerwoud, waarin niet
alleen gevaarlijke roofdieren huisden, maar mogelijk ook vijandelijke soldaten uit
Bantam of Mataram. Het sultanaat Bantam en het vorstendom Mataram, dat reeds
een groot deel van het eiland onder zijn gezag had, waren belangrijke mogendheden
op Java waar de VOC rekening mee had te houden. Beide rijken betwistten elkaar
de hegemonie over het eiland. In hun ogen was de VOC letterlijk een kaper op de
kust.

De eerste Nederlander bezoekt Mataram
In eerste instantie was handeldrijven met de Oosterse heersers op Java het voornaamste
doel van de VOC. Batavia fungeerde als rendez-vous voor de schepen, als stapelplaats
en als zetel voor de VOC-directie in de Oost, de Hoge Regering genaamd, die bestond
uit een gouverneurgeneraal en een aantal raden van Indië. Zij waren weer
verantwoording schuldig aan de raad van bestuur in Nederland, de Heren XVII.
Het was in het belang van Batavia, niet alleen vanuit veiligheidsoverwegingen,
maar zeker ook vanuit het oogpunt van de handel, dat het op goede voet stond met
zijn naaste buur Mataram, die erg belangrijk voor de stad was als rijst- en
houtleverancier. Er moest een groeiend aantal magen gevuld worden en er was veel
bouwmateriaal nodig voor huizen en schepen.
Al voordat Batavia gesticht was had de Hoge Regering in 1614 een gezant naar
de hofstad van Mataram gestuurd om vriendschappelijke betrekkingen aan te knopen
met Agung, de kersverse vorst van Mataram, die in datzelfde jaar zijn vader
Séda-Ing-Krapjak was opgevolgd. Sultan Agung2 stond hier in eerste instantie niet
onwelwillend tegenover, sterker nog, hij had laten weten bezoek van een
VOC-delegatie op prijs te stellen. Gaspar van Surck had de eer om als eerste
Nederlander door het binnenland van Midden-Java naar Mataram te trekken om,
namens de Hoge Regering, sultan Agung een bezoek te brengen en geschenken aan
te bieden. Zijn baas, gouverneur-generaal Pieter Both, schrijft hierover in een brief
aan de Heren XVII:
[Mataram] Is ses dagen reysens te landtwaerts in, gelegen van Japara,
alwaer noyt eenige witten gesien geweest syn, die gemeente, vrouwen en
kinderen waren verwondert en vervaert,
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witten te sien. De voors Commandeur van Surck is derwaerts gedeputeert
omme den Mataram (de vorst) uyten name van onsen Prins te salueren en
aliantie met hem te maecken. Van deze salutatie ende versoeck was de
Mattaram met zynen raedt boven mate verblyt, allegerende dat hy over
langen tydt grote begeerte gehadt hadde Hollanders te sien, ten aansien
harer macht, cloeckmoedicheyt ende vromicheyt3
Tijdens de ontvangst die hartelijk verliep liet Agung wel aan Van Surck blijken dat
een goede relatie tussen beide partijen alleen mogelijk zou zijn als de VOC geen
pogingen in het werk zou stellen om land op Java te verkrijgen. De vorst stelde dat
hij prins en soldaat was, geen koopman zoals alle andere koningen en prinsen van
Java. Hij zou iedereen vrij en ongehinderd in zijn land laten wonen zolang hij ervan
uit kon gaan dat men er niet op uit was om land op Java te veroveren. Deze taak had
hij namelijk zelf op zich genomen; hij had Gresik en Jortan overwonnen en ging nu
Surabaya veroveren.4

De betrekkingen tussen de VOC en Mataram tot 1646
Tussen de eerste VOC-gezantschapsreis en die van Van Goens ligt ruim dertig jaar.
In de tussenliggende periode vaardigde de Hoge Regering meer dan tien keer een
gezant af naar Mataram. Slechts een klein aantal van hen werd door de vorst
ontvangen. Om de verschillende oorzaken hiervan aan te geven volgt hier in een
notedop een overzicht van de betrekkingen tussen de VOC en Mataram in deze
periode.
Agung was het prototype van een oorlogsvorst. In de eerste decennia van zijn
regeringsperiode was hij vrijwel constant in een oorlog verwikkeld, voornamelijk in
de kuststreek van Midden-Java en in Oost-Java. Onder meer om die reden wilde hij
van de VOC graag zwaar geschut ten geschenke krijgen. VOC-gezant Andries Soury
kwam in 1615 niet verder dan de kustplaats Kendal, omdat de regent van deze streek
het geschut dat de gezant bij zich had te licht bevond en hem niet door wilde laten
reizen.5 Een andere gezant, Cornelis van Maseyck genaamd, zat het ook niet mee.
Hij bereikte in 1618 wel de hofstad maar werd daar alleen te woord gestaan door een
hoffunctionaris van Agung. Omdat er op dat moment in Mataram een uitvoerverbod
op rijst bestond, gaf de functionaris schriftelijk toestemming om in Jepara rijst te
kopen. Toen Van Maseyck de rijst die hij had ingekocht wilde inschepen, werd hij
gevangen genomen. Gelukkig verleende Agung toestemming om hem en zijn
metgezellen weer vrij te laten. Het is nooit helemaal duidelijk geworden welk
misverstand hieraan ten grondslag lag.6
Vanzelfsprekend heeft het sultan Agung helemaal niet lekker gezeten
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Rijklof van Goens rond 1656. Onderdeel van een schilderij van B. van der Helst.
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dat de VOC zijn waarschuwing om geen land te veroveren, in de wind sloeg. In 1619
veroverde en verwoestte de VOC de kleine havenstad Jacatra op West-Java en bouwde
op de resten ervan Batavia. Toch ontving de Mataramse vorst tussen 1622 en 1624
nog VOC-gezanten. Zijn reactie op de verovering van Jacatra kwam dan ook niet
onmiddellijk. Hij concentreerde zich eerst nog op de verovering van Surabaya, wat
in 1625 na een langdurige en uitputtende strijd eindelijk lukte. Zijn antwoord aan de
VOC volgde in 1628 en 1629, toen hij tot tweemaal toe Batavia belegerde. Beide
keren wist het VOC-bolwerk stand te houden, zij het de eerste keer met veel moeite.
De vijandschap tussen Mataram en de VOC zou blijven voortduren tot aan het
overlijden van Agung in 1646.
Batavia blijft in de jaren dertig echter wel doorgaan met het sturen van gezanten
naar de hofstad. Als het aan de Hoge Regering zelf had gelegen was dat soms niet
gebeurd. Gouverneur-generaal Brouwer stuurde bijvoorbeeld tegen zijn zin, maar in
opdracht van de Heren XVII, in 1632 een gezantschap naar Mataram.7 De
bewindhebbers in Nederland bleven aandringen op een vriendschappelijke verhouding
met de Javaanse vorsten.
Geen van de gezanten kreeg toestemming van sultan Agung om van de kust door
te reizen naar het binnenland. Als reden hiervoor werd bijvoorbeeld aan de
VOC-delegatie uit 1630 gegeven dat gezant Pieter Franssen van te gering aanzien
was om voor de vorst te verschijnen.8 Tussen 1634 en 1646 stopt de Hoge Regering
met het afvaardigen van gezanten naar Mataram.

Het Journael van gezant Hendrik de Haen
Van de gezanten uit de periode tussen 1614 en 1634 is een aantal verslagen
overgeleverd. Een daarvan, het journaal van de medicus Hendrik de Haen uit 1622,
is de moeite waard om nader te beschouwen.9 Het verslag volgt vrij nauwkeurig de
VOC-instructies over het soort informatie die over een bepaald gebied verstrekt
moest worden, zoals de ligging en beschrijving van de plaatsen die men bezocht en
de middelen van bestaan, van welke landbouwgewassen er sprake was en de militaire
stand van zaken.10 De Haen geeft in dit onderhoudend geschreven document een
aardige kijk op de prille diplomatieke betrekkingen tussen de VOC en Mataram.
Treffend is de belangrijke rol die de regenten van de noordkust hierin speelden. Een
belangrijk onderdeel van de gezantschapsreis bestond namelijk uit de ontvangsten
bij hoge Javaanse edelen die de VOC-gezanten telkens gastvrij onthaalden en zorg
droegen voor de begeleiding naar de hofstad en audiëntie bij de vorst. Zo verbleef
De Haen enige tijd aan de hoven van de vorsten van Cheribon en Tegal. De omgang
met deze Javaanse elite was, alhoewel niet zo bedoeld, een soort generale repetitie
voor de VOC-gezanten,
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voordat ze op bezoek gingen bij sultan Agung. De Nederlanders waren nog niet of
nauwelijks bekend met de Javaanse omgangsvormen en konden op deze manier enige
kennis opdoen van de Javaanse hofetiquette.
Er bestaan grote verschillen tussen Oosterse en Westerse omgangsvormen, die
aanleiding kunnen geven tot misverstand. Zo vereist de Westerse etiquette de
beleefdheid om tijdens een officiële ontvangst te blijven staan totdat je het verzoek
van de gastheer of -vrouw krijgt om te gaan zitten. Bij de Javanen bewijs je eerbied
door voor je gastheer in kleermakerszit te gaan zitten (sila) en de eerbiedige groet
te brengen (sembah).11
Tijdens zijn verblijf aan het hof van Tegal wordt De Haen door de regent op de
hoogte gebracht van het feit dat het zeer onbeleefd is dat hij geen brief van
gouverneur-generaal Coen voor sultan Agung bij zich heeft. Een belangrijk onderdeel
van een ontvangst aan het hof bestond namelijk uit het overhandigen van de brief
die een gezant mee had gekregen van degene die hij vertegenwoordigde. De brief
moest boven het hoofd gehouden worden tot het moment van aanbieding. Als
oplossing stelde de regent voor zelf een brief op te stellen voor Agung. De inhoud
zou hij overnemen uit de brief die Coen aan hem had geschreven. De Haen moest
op zijn beurt deze brief weer in het Nederlands vertalen en meenemen om de vorst
aan te bieden. De Haen ging hiermee akkoord. De regent en hij reisden met de brieven
af naar Mataram.12
We krijgen een aardig beeld geschetst van de tocht. De Haen geeft onderweg zijn
ogen goed de kost ten aanzien van de (landbouw) gewassen en maakt bij elk dorp
dat hij passeert een notitie hierover. Mededelingen over klapperbomen en rijstvelden
komen dan ook veelvuldig voor.
Als De Haen op toestemming wacht om door te reizen naar de hofstad - de regent
is inmiddels vooruit gereisd om dit te regelen - verneemt de VOC-gezant van een
van zijn bedienden dat op de markt het gerucht gaat dat Agung ontstemd is over het
feit dat de regent van Tegal de Hollanders in zijn land heeft toegelaten. Het zijn
immers zijn vijanden. Misschien stelt de regent om die reden voor cadeaus toe te
voegen aan de geschenken die de gezant vanuit Batavia voor Agung heeft
meegenomen (de regent wil dit wel financieel kunnen verhalen op de VOC). Maar
De Haen durft niet op eigen houtje de ‘schenckagie’ te vermeerderen. Hiermee zou
hij zijn baas immers ‘een groote schande ende oneer’ aandoen.13 Na bijna twee weken
wachten komt eindelijk de toestemming van Agung om door te reizen. De vastentijd
wordt als excuus voor het lange wachten opgegeven. Ook deze keer verloopt de
ontvangst hartelijk. Agung deelt mee dat de oorlog vergeven en vergeten is. Hij wil
Batavia in rust en vrede laten, omdat hij wel begrijpt dat kooplieden een afgeschermd
gebied nodig hebben om hun goederen
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op te slaan.14 Verder wordt tijdens het onderhoud ook uitgebreid gesproken over
Bantam. Wilde de VOC in 1616 Mataram nog trachten aan te zetten tot annexatie
van Bantam, deze keer polst Agung De Haen over een bondgenootschap in de strijd
tegen Bantam. De Haen gaat hier echter niet op in.15
Aan het einde van het onderhoud geeft Agung de kris die hij op dat moment draagt,
als geschenk mee voor gouverneur-generaal Coen. Hij realiseert zich dat dit geschenk
op zich minder waarde heeft dan de geschenken die hij van de VOC heeft gekregen,
maar het is de ‘Javaensche maniere t'opperste ende hoochste dat men yemandt konde
senden ofte mochte schenken’.16 Op de terugweg komt De Haen veel met pieken
gewapende Javanen tegen. Ze zijn onderweg naar Mataram waar de vorst zich aan
het voorbereiden is op de strijd tegen Surabaya.

Van Goens' rapporten over Mataram
Na de dood van sultan Agung kreeg de VOC de gelegenheid een bestendiger contact
met Mataram op te bouwen. Met de nieuwe vorst Amangkurat I werd in 1646 officieel
vrede gesloten. Er werd overeengekomen dat de Hoge Regering elk jaar een
gezantschap naar de hofstad zou zenden om zowel diplomatieke als
handelsbetrekkingen te onderhouden. Rijklof van Goens maakte voor zijn werkgever
vijf van deze gezantschapsreizen en was tussen 1648 en 1654 in totaal een kleine
negentig dagen de gast van Amangkurat I. Behalve de directe verslagen17 voor de
Hoge Regering (dagregisters, brieven en rapporten over de voortgang van zijn
contacten en onderhandelingen met Amangkurat I), maakte Van Goens ook een
samenvattend verslag van zijn ervaringen in Mataram. Hij schreef dit rapport twee
jaar na zijn laatste gezantschapsreis, toen hij voor korte tijd in Nederland verbleef.
Hij bood het de Heren XVII in april 1656 aan onder de titel: Reijsbeschrijving van
de wegh uijt Samarangh nae de koninkclijke hoofdplaets Mataram aan, mitsgaders
de zeeden, gewoonten ende regeringe van de sousouhounan, groot machtichste
coninck van 't eijlant Java.18
Van dit document werden vanzelfsprekend afschriften gemaakt om binnen het bedrijf
te verspreiden. Zo ontving VOC-advocaat Pieter van Dam een kopie voor zijn
Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie.19 Alhoewel de VOC een
geheimhoudingspolitiek voerde ten aanzien van al het geschrevene en getekende
binnen het bedrijf, kon zij niet voorkomen dat in de zeventiende en achttiende eeuw
veel materiaal uit haar eigen archieven, of uit die van medewerkers, gebruikt werd
om in gedrukte vorm de weg naar een groter leespubliek te vinden. Ongetwijfeld
zijn ook van Van Goens' Reijsbeschrijving een of meer afschriften buiten het bedrijf
gaan circuleren. Misschien is de tekst zo wel in handen gekomen van uitgever Caimax
uit Dordrecht, die, aangetrokken
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Titelpagina van Javaense Reyse (UBA 1804 D 25).
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door de vorm en inhoud van het geschrift, besloot het in boekvorm uit te geven. Met
wat kleine aanpassingen werd het VOC-document in 1666 anoniem uitgegeven en
kreeg het als titel: Javaense Reyse, Gedaen van Batavia over Samarangh Na de
Konincklijcke Hoofd-plaets Mataram, Door de Heere N.N. in den Jare 1656. Waer
inne den wegh uit Samarangh na Mataram, mitsgaders de Zeden, Gewoonten, en
Regeringe van den Sousouhounan, Grootmachtighste Koninck van 't Eylant Java,
nauwkeurigh worden beschreven.
Gezien de vrij sobere wijze van uitgeven en het gebruik van de gotische drukletter
was het boekwerkje waarschijnlijk bedoeld voor een algemeen, niet gespecialiseerd
publiek: de op reisverhalen beluste zeventiende-eeuwse lezer.

Prikkelende historie voor de Heren XVII
Javaense Reyse staat aan het begin van de lange stroom gedrukte reisbeschrijvingen
en reisteksten over Indië/Indonesië die nog lang niet opgedroogd lijkt te zijn. In onze
eeuw wordt Van Goens' reistekst, samen met Wouter Schoutens Oost-Indische
Voyagie uit 1676, als kenmerkend beschouwd voor de overgang in de zeventiende
eeuw van journaal naar verhaal.20 En dat geeft mogelijk aan waarom dit
VOC-document zo aantrekkelijk was om uit te geven voor een algemeen leespubliek:
Van Goens' relaas draagt namelijk niet de kenmerken van een rapport dat volgens
de eerder genoemde VOC-instructies geschreven is. Hij heeft van deze instructies
wel kennis genomen en de gevraagde informatie in zijn reisgeschrift verwerkt. Zo
deelt hij bijvoorbeeld keurig mee welke gewassen er verbouwd worden en legt hij
uit hoe het Mataramse staatsbestel in elkaar zit. Maar door het rapport te stileren tot
een reisbeschrijving lag de nadruk niet meer op het verstrekken van zakelijke gegevens
en werd het aantrekkelijker om te lezen. En dat moet voor de Heren XVII een
welkome afwisseling zijn geweest in de berg rapporten die ze hadden door te nemen.
Ook kreeg Van Goens door deze vormgeving de ruimte voor mededelingen van
persoonlijke aard. Hij heeft in het rapport bijvoorbeeld opmerkelijk veel plaats
ingeruimd voor de aantrekkingskracht die het Javaanse landschap op hem uitoefende.
Het citaat aan het begin van dit stuk is daar een illustratief voorbeeld van. Weinig
andere VOC-werknemers geven op papier blijk van zo'n persoonlijke belangstelling
voor de tropische natuur. Ook kon hij binnen deze vorm uitvoerig ingaan op
spectaculaire gebeurtenissen en opmerkelijke verschijnselen, zoals blijkt uit de
indeling van zijn reisbeschrijving. Deze bestaat uit drie delen.
Allereerst is er de feitelijke reisbeschrijving, de tocht van Semarang naar de hofstad.
In het tweede deel worden de vorst, diens hofhouding en het staatsbestel kritisch
onder de loep genomen. Gastmaaltijden en toernooien die Van Goens bijwoont
worden kleurrijk beschreven. Het
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vrouwenleven aan het hof krijgt opmerkelijk veel aandacht. Het derde en meest
omvangrijke deel heeft Van Goens ingeruimd voor een intrigerend maar enigszins
ingewikkeld verhaal dat illustratief is voor het centrale thema in Van Goens' reistekst:
de despotische regeerwijze van Amangkurat I. Het bevat alle ingrediënten van een
tragedie. In het kort komt het hier op neer. In 1637 ontstaat er een vete tussen de
achttienjarige kroonprins Amangkurat I en Wira Guna, een van de belangrijkste
rijksbestuurders aan het hof van sultan Agung. De kroonprins is verliefd geworden
op één van de vrouwen van Wira Guna en heeft haar geschaakt. Wira Guna is hierdoor
zeer gekwetst en spant samen met een oudere broer van de kroonprins en enkele
leden van de hofadel. Het is de bedoeling dat in plaats van Amangkurat I zijn broer
de troon bestijgt. Als sultan Agung dit alles ter ore komt is hij zeer vertoornd.
Amangkurat stelt zich als teken van berouw weer onder de hoede van zijn oude
leermeester en stuurt zijn geliefde terug naar Wira Guna. De arme vrouw, die willoos
slachtoffer is tussen twee rivalen, wordt door Wira Guna met messteken om het leven
gebracht. Sultan Agung moet voor de tweede keer zijn rijksbestuurder tot de orde
roepen.
Eenmaal vorst neemt Amangkurat, die veel verdriet heeft om de dood van zijn
geliefde, listig wraak op Wira Guna. Behalve hij wordt ook zijn familie omgebracht.
De broer van Amangkurat zoekt angstig steun bij islamitische geestelijken in de hoop
samen met hen Amangkurat van de troon te stoten. Dit mislukt. De vorst komt erachter
en laat zijn broer zichzelf min of meer dood vechten. Duizenden geestelijken worden
op bevel van Amangkurat I afgeslacht.
Aan het eind van het gedetailleerd vertelde geschiedverhaal vermeldt Van Goens
dat hij de historie van horen zeggen heeft. Javaanse edellieden hebben het hem verteld.
Als bewijs voor het vertelde voert hij aan dat hij de lichamen van de omgebrachte
geestelijken heeft gezien. Een mededeling die hij notabene in de directe verslagen
van zijn gezantschapsreizen achterwege heeft gelaten. Behalve in Van Goens'
reisbeschrijving is deze geschiedenis nergens anders geboekstaafd.

De boodschap in Van Goens' reistekst
Als je Javaense Reyse inhoudelijk vergelijkt met Van Goens' directe rapportage over
Mataram, dan blijkt dat er in de reisbeschrijving veel informatie verwerkt is die in
de directe rapportage ontbreekt. Natuurlijk werd Javaense Reyse vanuit een andere
invalshoek geschreven. De Heren XVII hoefden niet, zoals de Hoge Regering,
gedetailleerd op de hoogte gebracht te worden van de voortgang van zijn
(handels)contacten met Amangkurat I en andere belangrijke Javaanse edellieden
(bovendien konden ze zich hierover wel informeren, omdat de Hoge Regering al
haar correspondentie kopieerde en naar Nederland zond). Van Goens'
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superieuren in Nederland moesten uit het document kennis opdoen over een gebied
in Azië dat voor de VOC erg belangrijk was. Toch is dat maar een gedeeltelijke
verklaring voor het feit dat Van Goens in Javaense Reyse, naast zijn lange en
gedetailleerde verslag van de hierboven beschreven tragedie, ook heel uitgebreid
ingaat op de verschillende groepen vrouwen aan het Mataramse hof en gedetailleerd
cijfermateriaal geeft over het aantal inwoners en het aantal oproepbare soldaten. Dat
hij ruime aandacht geeft aan de vrouwen aan het Mataramse hof is een opvallende
keuze. Hij gaat voornamelijk in op hun ondergeschikte positie en dienende rol. Maar
besteedt daarnaast ook aandacht aan het prajurit estri corps, de vrouwelijke
lijfwachten van de vorst. Zijn beschrijving van dit corps is uniek in de
VOC-documenten die ons zijn overgeleverd.
Wat we niet uit het oog moeten verliezen is dat Van Goens in zijn reisbeschrijving
niet als onafhankelijk waarnemer over Mataram schreef, maar als werknemer in
opdracht van zijn werkgever. Ik denk dat hierin de verklaring ligt voor het inhoudelijke
verschil tussen de rapporten die hij in de Oost schreef en het rapport dat hij in
Nederland schreef. Van Goens had naast de intentie om zich bij de Heren XVII te
profileren als Mataram-kenner nog een ander doel voor ogen. Uit verschillende andere
rapporten van zijn hand blijkt dat hij van mening was dat de VOC zich meer moest
gaan toeleggen op de vergroting van haar gezag in de Oost.21 Dat zou volgens hem
veel meer handelswinst opleveren. Ik veronderstel dat Van Goens via Javaense Reyse
het thuisfront op impliciete wijze heeft willen doordringen van het feit, dat het
onderhouden van goede betrekkingen met de grillige Amangkurat I geen garantie
betekende voor een onbelemmerde handelspolitiek. Hij schilderde de Mataramse
vorst af als een meedogenloze despoot, alleen uit op persoonlijk gewin. Met name
de Javaanse elite zat in een zeer strak keurslijf en was bang uit de gratie te raken. Op
deze manier probeerde Van Goens waarschijnlijk de officiële VOC-politiek ten
aanzien van dit soort belangrijke handelspartners ter discussie te stellen.
Naast Van Goens vonden ook veel andere VOC-werknemers in Azië dat het belang
van hun werkgever het meest gediend was met een meer expansief beleid in de Oost.
Het kwam er op neer dat deze mannen uit de praktijk vonden dat de VOC eigen
territoria in Azië moest verwerven. De bewindhebbers in Nederland waren van
mening dat de VOC het meest gebaat was met een zo zuiver mogelijke handelspolitiek
en met een zo gering mogelijke inmenging in de staatspolitiek in de Oost. Dit
handelspolitieke verschil van mening in samenhang met de stereotypering van het
Oosten in Javaense Reyse geven deze reistekst een ideologische lading. De
reisbeschrijving is gaan behoren tot de canon van (al dan niet literaire) teksten over
Oost-Indië. Feit blijft dat het oorspronkelijk een rapport is van een werknemer aan
zijn werkgever. Dat moeten (cultuur)historici, historisch letterkundigen en cultureel
antropologen
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zich realiseren als ze de tekst willen interpreteren. Deze kanttekening zou ik, behalve
bij Javaense Reyse, ook graag willen plaatsen bij andere reisteksten uit deze periode,
omdat ze ook merendeels in opdracht geschreven werden.
Moet Javaense Reyse in onze tijd met de nodige omzichtigheid gehanteerd worden
als historische bron, als reisverhaal is deze tekst nog steeds heel boeiend om te lezen
en bevat het unieke wetenswaardigheden over de Mataramse cultuur. Je voelt Van
Goens' verbondenheid met het eiland Java. Hij was er dan wel niet geboren, maar
wel getogen!

Archief
Algemeen Rijksarchief Den Haag:
Collectie Familie-archief Van Goens. Toegangsnr. 1.10.32. Inventaris II: Stukken
betreffende Rijklof van Goens en Rijklof van Goens de Jonge.
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Lijst van Indische Letteren
De laatste Lijst van Indische Letteren, bijgewerkt tot 1990, stond in het
decembernummer van Indische Letteren uit 1992. In dit maartnummer pakken we
de draad weer op. Mr. Herman Kemp, bibliograaf van het Koninklijk Instituut voor
Taal-, Land- en Volkenkunde, heeft zich bereid verklaard de Lijst voortaan te
verzorgen. In principe zal gestreefd worden naar volledigheid voor zover het de
Indische bellettrie, Indische ego-documenten en werk over koloniale auteurs betreft.
Daarnaast zullen in de Lijst ook algemeen geschiedkundige werken worden
opgenomen met betrekking tot Indië/Indonesië en andere historische werken die
nuttig zijn bij de bestudering van Indische bellettrie. De Lijst beperkt zich bij deze
(algemeen) historische werken niet tot het Nederlandse taalgebied.
Tenslotte zullen zo veel mogelijk - volledigheid is hier moeilijk te realiseren vertalingen worden genoemd van buitenlandse auteurs wier werk zich afspeelt in de
koloniale tijd.
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Uitnodiging
Op vrijdag 26 april 1996 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
weer een lezingenmiddag.
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uit de zeventiende en achttiende eeuw

14.30 uur:

Berry Dongelmans: Bontekoe, Indië en
de negentiende eeuw

14.45 uur:

Cathelijne Veenkamp: Oriëntatie of
desoriëntatie? Over het cultureel-literaire
tijdschrift Oriëntatie (1947-1954)

15.30 uur:

Pauze

15.45 uur:

Joop van den Berg: DÉ-LILAH (1850-?),
vergeten schrijfster van ruim tweeduizend
pagina's Indisch proza

16.30 uur:

Slot

Plaats: Rijksuniversiteit Leiden. Gebouw 1175 (Centraal Faciliteitengebouw),
Witte Singel/Doelencomplex (achter het Rapenburg ter hoogte van de Doelensteeg).
Zaal 005.
De toegang is gratis.
Belangstellenden zijn van harte welkom.
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[Nummer 2-3]
Redactioneel
Met ingang van de jaargang 1996 heeft Frits Jaquet afscheid genomen van de redactie
van Indische Letteren. Behalve dat hij medeverantwoordelijk was voor het in de
afgelopen tien jaar gevoerde redactiebeleid, schreef hij voor het tijdschrift een aantal
artikelen, onder anderen over Kartini en Johannes Olivier. Daarnaast zorgde hij
regelmatig voor de ‘literatuuroverzichten’. Wij zijn hem erkentelijk voor de bijdrage
die hij heeft geleverd aan de studie van de Indische letteren, en aan de bloei van onze
Werkgroep en ons tijdschrift.
Als onderdeel van het in Den Haag georganiseerde Festival Indië/Indonesië en in
samenwerking met de Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde werd op 9
december 1995 in de Koninklijke Schouwburg een symposium gehouden met als
thema De dekolonisatie van Nederlands-Indië in Nederlandse en Indonesische
bellettrie en egodocumenten. Het werd bijgewoond door ongeveer 250 mensen en
stond onder voorzitterschap van dr. Gerard Termorshuizen. In dit ‘themanummer’
(een dubbelnummer) zijn de bijdragen opgenomen van de sprekers op genoemd
symposium: Toety Heraty en Goenawan Mohamad uit Indonesië (Mochtar Lubis
moest helaas afzeggen) en verder Hugo Klooster, Huub de Jonge, Henk Maier, A.
Teeuw, Liesbeth Dolk en Gerard Brantas. De bijdragen worden voorafgegaan door
een introductie van Gerard Termorshuizen.
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Peter van Straaten in Vrij Nederland n.a.v. bezoek van koningin Beatrix aan Indonesië in 1995. In:
Koos van Weringh, Indische ‘waarheden’. Spotprenten uit een (de)koloniale tijd. Den Haag 1995.
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De roep om merdeka. Inleiding1
Gerard Termorshuizen
De datering ‘Zondag 19 december 1948’ die Lucebert meegaf aan zijn ‘Minnebrief
aan onze gemartelde bruid Indonesia’2 had een bijzondere betekenis: op die dag
begon het Nederlandse leger zijn tweede grote militaire actie tegen het voor haar
vrijheid vechtende Indonesia. Luceberts gedicht was een protest: Nederland vergreep
zich aan zijn ‘bruid’: In de eerste strofe toont deze zich nog in haar lieflijke gestalte:
zoete boeroeboedoer, je leende vrije voeten eens, - ik liep
melattiepassen ik zag je ogen waren sawahnat, - ik lachte
dan stond de rijst op van je nieuwe witte huid
ik boog mij als het dansen van de ritusboog en diende als het suikerriet

Maar aan het slot van het gedicht rest slechts gestamelde verbijstering:
hoeveel wreekt de bruidegom de bruid
als op java plassen bloed zij stuiptrekt
uitbuiters hun buit haar ogen oesters inslaan en uitzuigen?

Indië mocht niet verloren gaan. Allerlei motieven speelden hier een rol, economische
natuurlijk maar ook de frustraties van de twee tegen Duitsland en Japan geleden
nederlagen en van vijf jaar onderdrukking en vernedering: zij uitten zich in een drang
naar wraak en rehabilitatie. Het moest uit zijn met Soekarno en zijn soekarilla's,
voortgekomen ‘uit het schuim van de maatschappij’, zoals de dichter Willem Brandt
ze in 1946 presenteerde. En zo stuurde Nederland meer dan 100.000 militairen overzee
en begon het de grootste oorlog die het ooit had gevoerd. Maar de geschiedenis had
Nederlands aspiraties toen al achterhaald. Onder druk van een dreigend militair fiasco
en van de internationale opinie legde ons land zich bij de nieuwe situatie neer en zag
het zich - op wat onrendabele restantjes kolonie na - gereduceerd tot een smalle
strook laagland aan de Noordzee.
Met het uitroepen van de Indonesische republiek op 17 augustus 1945
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begon een periode van chaos en ellende, die pas ruim vier jaar later eindigde toen
Nederland de soevereiniteit van zijn Oost-Indische bezittingen - met uitzondering
overigens van Nieuw-Guinea- overdroeg aan Indonesië. Dat gebeurde op 27 december
1949. Hoe diep de gebeurtenissen tussen 1945 en 1950 hebben ingegrepen in het
leven van Indonesische vrijheidsstrijders, Nederlandse militairen en niet te vergeten
de burgerbevolking blijkt zowel uit talrijke door Nederlanders en Indonesiërs
geschreven egodocumenten (zoals dagboeken, brieven en memoires) als uit de
Nederlandse en Indonesische letterkunde. Wat die laatste betreft: met de zich Angkatan
45 (‘generatie van 1945’) noemende lichting van schrijvers (voor het merendeel
geboren tussen 1920 en 1930) begon in feite de moderne literatuur in Indonesië. Zij
waren de schrijvers van de ‘revolutie’ waaraan zij ook als strijders actief deelnamen.
In hun realistisch en vaak sterk bewogen proza weerspiegelt zich een tijdvak waarin
een van idealen vervulde generatie zich opmaakte voor een bestaan in vrijheid.
Vanzelfsprekend is er in geschrifte door Indonesiërs anders gereageerd op de
dekolonisatie en de daarmee gepaard gaande oorlog dan door Nederlanders. Men
vindt dat duidelijk gedemonstreerd in de in 1982 door Joop van den Berg
samengestelde bundel verhalen De keerzijde van de medaille (in 1993 herdrukt onder
de titel Bersiap3), waarin de contrasterende visies nog eens extra worden benadrukt
doordat steeds een Indonesisch verhaal aan een Nederlands is gekoppeld. Dat wil
overigens niet zeggen dat er in het corpus van de vele honderden Nederlandse romans,
verhalen en egodocumenten over de dekolonisatie geen sprake zou zijn van
verschillende visies. Die zijn er wel degelijk. Wat in die Nederlandse geschriften in
de eerste plaats opvalt, is de duidelijke ontwikkeling in zienswijze door de tijd heen:
zo maken de in de laatste tien à twintig jaar opgeschreven reconstructies van die zo
lang geleden beleefde werkelijkheid vaak ook het verwerkingsproces en de veranderde
inzichten ten aanzien van de koloniale periode zichtbaar, waardoor dit soort
getuigenissen wezenlijk verschilt van de in de jaren veertig en begin vijftig tot stand
gekomen, direct op de actualiteit reagerende, teksten.
Dit nummer van Indische Letteren heeft de dekolonisatie van de Oost-Indische
archipel zoals die zich weerspiegelt in Nederlandse en Indonesische bellettrie en
egodocumenten tot onderwerp. Hoewel het hier gaat om twee verschillende
categorieën teksten, leunen zij door hun beider accent van vaak persoonlijke getuigenis
dicht tegen elkaar aan.
Het overzichtsartikel van Hugo Klooster en de bijdragen van Huub de Jonge en
A. Teeuw over het werk van respectievelijk A. Alberts en Pramoedya Ananta Toer
hebben vooral betrekking op de jaren waarin Indonesië zich losmaakte van Nederland.
Sommige artikelen bestrijken een grotere tijdsruimte: Brantas ‘begint’ al voor de
oorlog, zich daarmee
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de mogelijkheid creërend de verschillen in ‘mentaliteit’ te accentueren, die in de
loop van de jaren in jeugdliteratuur naar voren kwamen; en het in de jaren dertig
aanvangende, persoonlijke verslag (een ‘egodocument’ noemt ze het zelf) van Toety
Heraty omvat meer dan zestig jaar. Op het tijdsbestek van vlak vóór tot enkele jaren
na de soevereiniteitsoverdracht valt de nadruk in Liesbeth Dolks artikel over Oscar
Mohr, die als vertegenwoordiger van de Sticusa in Djakarta zich geplaatst zag voor
een delicate taak.
Hoe afgekeerd van elkaar Europeanen en Indonesiërs in de koloniale periode
leefden wordt op verschillende plaatsen in De Jonges stuk gememoreerd. Dat dit ook
in de Indonesische literatuur wordt weerspiegeld, wordt bijvoorbeeld al duidelijk uit
Teeuws opmerking dat de Nederlandse vijand, in de gedaante van mensen van vlees
en bloed, vrijwel ontbreekt in Pramoedya's werk over de vrijheidsoorlog. Over dat
fenomeen handelen in het bijzonder de bijdragen van Goenawan Mohamad en Henk
Maier, waarmee deze auteurs een eigen kleur geven aan het thema van de
dekolonisatie. Redenerend vanuit deels verschillende gezichtshoeken vullen zij elkaar
aan in hun reflectie op het intrigerende feit van de (steeds evidenter wordende)
afwezigheid van de ‘Nederlander’ in de Indonesische literatuur, inclusief die over
de ‘revolutie’. Dat dit ook (negatieve) gevolgen had voor de latere literatuur en haar
rol in het huidige Indonesië, roert Maier in de laatste alinea's van zijn beschouwing
aan.
In zijn overzicht van de Indonesische en Nederlandse bellettrie en egodocumenten
over de revolutiejaren wijst Klooster erop, dat er van Indonesische kant vanaf de
jaren vijftig tot op de dag van vandaag een onafgebroken stroom geschriften is
verschenen. Een geheel ander beeld laat echter de productie van Nederlandse romans,
verhalen en egodocumenten over diezelfde periode zien. Verreweg de meeste door
Nederlanders geschreven teksten zagen pas de laatste 25 jaar het licht. De verklaring
daarvan ligt in de tijdsomstandigheden: het gedwongen afscheid van Indië werd in
Nederland ervaren als een schokkende gebeurtenis waarover men liever niet wilde
praten. De amnèsia, de verdringing waarover Toety Heraty in haar bijdrage spreekt,
was begonnen. Indië en Indonesië waren taboe geworden. Die periode van stilte werd
pas omstreeks 1970 doorbroken: het proces van anamnese (zie weer Toety Heraty)
nam een aanvang. Mede verantwoordelijk daarvoor was het optreden van de
psycholoog J.E. Hueting die in 1969 in het VARA-televisieprogramma ‘Achter het
nieuws’ vertelde over zijn ervaringen tijdens de politionele acties en daarbij
Nederlandse militairen beschuldigde van oorlogsmisdaden. Het daarop door de
regering ingestelde onderzoek leidde tot de publicatie van de zogenaamde
‘Excessennota’.
Indië en Indonesië waren in ieder geval terug in de aandacht! Men voelde behoefte
het verleden ter discussie te stellen, ten overstaan óók
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van de na 1945 opgegroeide generaties die wilden weten wat er was gebeurd. De
confrontatie met de rampzalige jaren veertig (met inbegrip van die van de Japanse
bezetting en de kamptijd) - met in haar spoor een explosief toenemende aandacht
voor Nederlands koloniale verleden in het algemeen - was begonnen. We zijn er nog
steeds mee bezig, zoals in 1995 de discussie over het al dan niet toelaten van
oud-militair en deserteur Poncke Princen in Nederland, het door Indië-veteranen
tegen Graa Boomsma aangespannen proces (hij had het optreden van Nederlandse
militairen in Indonesië met dat van de SS vergeleken) en het geharrewar rond de
herdenking van de 17e augustus 1945 en het Indonesië-bezoek van koningin Beatrix
overtuigend hebben aangetoond. Het valt te vrezen dat die emoties steeds weer zullen
opspelen, zolang dat koloniale verleden ‘op een gespannen voet staat met ons nationale
zelfbeeld’, zoals de historicus Vincent Houben het in een verhelderend artikel4
formuleert: dat zelfgenoegzame beeld ‘van een hardwerkend, beschaafd, tolerant en
vredelievend volk’ dat zich (althans voor velen) maar moeilijk verhoudt tot ‘de
Nederlander in de rol van exploiteur en onderdrukker’.
De dekolonisatie als een voortdurend in ons midden rondspokende onvoltooid
verleden tijd. Dat geldt uiteraard niet voor Indonesië. Alle Indonesische publicaties
‘getuigen van een gerechtvaardigde opstand tegen het koloniale bewind’, merkt
Klooster op: Indonesië streed voor een goede zaak, en voor een terugblik uit schaamte
of schuldgevoel is dan ook weinig aanleiding. Maar dat wil niet zeggen dat het aan
haar dekolonisatiestrijd ten grondslag liggende ‘verlangen naar vrijheid’ werd gestild
met de onafhankelijkheid. In velerlei vormen, provocerend openhartig soms maar
vaker zich verhullend, is zich dat verlangen van de ‘gewone’ Indonesiër naar het
hebben van een stem, naar gerechtigheid en geestelijke vrijheid blijven uiten:
elementen die, naast de eigen staatkundige identiteit, de inzet vormden van de strijd
tegen de kolonisator. ‘De vrijheid wordt duur betaald’, vatte de bekende nationaliste
en schrijfster Soewarsih Djojopoespito in de jaren zeventig haar teleurstelling om
dit nooit verwezenlijkte ideaal samen. Men leze de door Beynon in zijn Verboden
voor honden en inlanders5 verzamelde verhalen van haar tijdgenoten over de koloniale
tijd: ‘onvrijheid toen, onvrijheid nu’ is een van de steeds weer terugkerende uitspraken
in deze in allerlei opzichten opmerkelijke getuigenissen. ‘Ik zou nu niet terugwillen
naar die tijd’, schrijft de vroegere gouverneur van Jakarta, Ali Sadikin, ‘maar soms
gebeuren er vandaag de dag dingen waarbij je je afvraagt of het toen zoveel slechter
was.’
Repressie en het in de doofpot stoppen van de eigen geschiedenis inclusief die
van de koloniale overheersing, uit vrees dat de feiten van het verleden die van het
heden in een scherper daglicht zullen stellen, werpen een schaduw over het
intellectuele klimaat in Indonesië. Kritische schrijvers zijn er monddood gemaakt,
omdat ‘alles gezegd moet
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worden in de taal en de visie van het regiem’, zoals Margaretha Ferguson het in 1991
formuleerde in haar boek Angst op Java.6 Tegen die verdrukking in blijft niettemin
de roep om merdeka hoorbaar. De roep om merdeka, het is de titel van een door
Harry Poeze en Henk Schulte Nordholt samengestelde bloemlezing van Indonesische
vrijheidlievende teksten uit de twintigste eeuw:7 schrijvers als Tirto Adhisoerjo,
Soetan Sjahrir, Tan Malaka, Chairil Anwar en Hatta komen er aan het woord, naast
nog levende dissidenten als Rendra en Pramoedya Ananta Toer. Voor hen én anderen
duurt het dekolonisatieproces voort tot op de dag van vandaag: een strijd voor
gelijkheid en menselijkheid, tégen de macht die zich niet geroepen voelt
verantwoording af te leggen van haar handelen. De roep om merdeka wordt afgesloten
met stukken van Goenawan Mohamad en de historicus Onghokham. De laatste vraagt
zich in een kranteartikel van 18 augustus 1994 af: ‘Zal de staat Indonesië met haar
archaïsche maatschappij een moderne staat van de jaren negentig worden of blijven
lijken op het Nederlands-Indië van de jaren dertig?’ En Goenawan Mohamad besluit
zijn reactie op een omvangrijke persbreidel in 1994 aldus: ‘Een rol voor de
journalistiek is gelegen in het bestrijden van bijgeloof met behulp van feiten. Het
verschijningsverbod van Tempo, DeTik en Editor is een teken dat Indonesië - dat er
zo prat op gaat de wetenschap en de technologie te bevorderen - nog in zijn modder
rondwentelt, in een stom en duister tijdperk. Als men ergens verdrietig om moet zijn,
dan wel hierom: dat de sfeer van onwetendheid als een mist over ons neerdaalt.’

Eindnoten:
1 (Enigszins herziene) tekst van mijn toespraak bij de opening van het op 9 december 1995 in
Den Haag gehouden dekolonisatie-symposium. Over de dekolonisatie in de literatuur schreef
ik eerder het artikel ‘19 december 1948: Lucebert schrijft zijn “Minnebrief aan onze gemartelde
bruid Indonesia”. Nederlands-Indië in de literatuur na 1940’. In: M.A. Schenkeveld-Van der
Dussen (hoofdred.). Nederlandse Literatuur, een geschiedenis. Groningen: Martinus Nijhoff,
1993, p. 715-721.
2 Luceberts ‘Minnebrief’ vindt men in zijn Verzamelde gedichten, Amsterdam 1977, p. 401-403.
3 Joop van den Berg, Bersiap. Nederlands-Indonesische verhalen. Samengesteld door -.
's-Gravenhage: BZZToH, 1993.
4 Vincent Houben. ‘Wachten op een mentale dekolonisatie. Indonesië en de hedendaagse
Nederlandse maatschappij.’ In: Ons Erfdeel 39 (1996), p. 81-91.
5 H.C. Beynon. Verboden voor honden en inlanders. Indonesiërs vertellen over hun leven in de
koloniale tijd. Amsterdam: Jan Mets, 1995.
6 Margaretha Ferguson. Angst op Java. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1991.
7 Harry Poeze en Henk Schulte Nordholt (red.). De roep om Merdeka. Indonesische
vrijheidlievende teksten uit de twintigste eeuw. Met een voorwoord van Hella Haasse.
Amsterdam/'s-Gravenhage: Jan Mets/Novib, 1995.
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Titelpagina (deze roman werd in het Nederlands vertaald onder de titel Het boek van de wevervogel),
zie ook artikel Henk Maier, p. 96.
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De dekolonisatie van Nederlands-Indië in bellettrie en egodocumenten
H.A.J. Klooster
Een bibliografie van de Indonesische revolutie
Kort na de voltooiing van mijn proefschrift over de Indonesische geschiedbeoefening
(1985) kreeg ik het idee om een onderwerp dat bij mijn onderzoek stiefmoederlijk
was behandeld nader uit te werken, te weten de Indonesische geschiedschrijving over
de nationale revolutie (1945-1949). Hier bleek zo veel over te zijn geschreven dat
het onderwerp gaandeweg een sterk bibliografisch accent kreeg. Aanvankelijk wenste
ik een overzicht van publicaties om van daaruit historiografische patronen te kunnen
aanwijzen. Nu, bijna tien jaar later, is het historiografisch aspect teruggebracht tot
een, weliswaar omvangrijke, inleiding bij een bibliografisch hoofdwerk. Het omvat
zo'n zevenduizend titels van allerlei aard, waaronder ook Nederlands- en Engelstalige.
Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden, in welks
bibliotheek het onderzoek grotendeels werd verricht, zal de uitgave verzorgen, die
eind 1996 wordt verwacht.
Langdurig en uitvoerig bibliografisch onderzoek kan leiden tot enkele psychische
deformaties, waarvan de ‘kwantitatieve instelling’ er één is. Het gevaar bestaat dat
men op 't laatst alleen nog geïnteresseerd is in het verschijningsjaar van de eerste
druk, eventuele andere (al dan niet gewijzigde) drukken, het aantal pagina's en
dergelijke. Tijd om alles te lezen is er niet en de inhoud wordt vaak vluchtig
geïnspecteerd op trefwoorden voor de index. Voor wat betreft titels van letterkundige
aard is er een bijkomende moeilijkheid: het onderwerp gaat dikwijls schuil achter
de titel, waardoor men bij een eerste inspectie van de catalogus geneigd is er aan
voorbij te gaan. Immers, waaruit blijkt dat Joop van den Broeks Parels voor Nadra
niet zo maar een ‘hard-boiled thriller’ is, maar het Jakarta van eind jaren veertig als
decor heeft? En dat Rivai Marlauts Dokter Haslinda niet zo maar een
verpleegstersroman is, maar speelt tijdens de onafhankelijkheidsstrijd? Het is
onbegonnen werk om alle literaire publicaties waarover twijfel bestaat, op te vragen;
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vaak komt men er langs een omweg achter dat een titel toch van belang is. Maar het
is duidelijk dat de bedoelde complicatie ertoe heeft geleid dat relevante titels aan de
aandacht zijn ontsnapt en dat weer geen volledig beeld is verkregen van de bellettrie
over de dekolonisatie van Indonesië. Anderzijds is toch ook weer zo veel ontdekt
dat het mogelijk is hierover enkele algemene opmerkingen te maken. De echte
egodocumenten daarentegen, zoals dagboeken, memoires en autobiografieën, zijn
gemakkelijker op te sporen en elke Indonesische biografie bevat wel een hoofdstuk
waarin de revolutietijd aan de orde komt.
Als gevolg van mijn bibliografische invalshoek wordt in het hierna volgende niet
zozeer ingegaan op de inhoud van afzonderlijke romans en egodocumenten, maar
ligt de nadruk op de hoofdlijnen van ontwikkeling.

Indonesische bellettrie en egodocumenten
De meeste Indonesische romans en verhalen over de revolutie (en ik ontdekte er
enkele honderden) houden zich bezig met de revolusi fysik, de gewapende strijd tegen
de Nederlanders die na de Japanse capitulatie trachtten hun gezag in de archipel te
herstellen. Die gewapende strijd spreekt uiteraard meer tot de verbeelding dan de
strijd aan de onderhandelingstafel, die eigenlijk nauwelijks aan bod komt. Het vroege
werk van Pramoedya, geschreven in de revolutietijd en verschenen in het begin van
de jaren vijftig, heeft de revolusi fysik tot onderwerp. A. Teeuw heeft elders in dit
nummer een artikel aan dit werk gewijd. Bij de latere Pramoedya is een brede
belangstelling merkbaar voor andere onderwerpen en historische perioden; zulks in
tegenstelling tot de bekende auteur Trisnojuwono, in wiens verhalen en romans de
revolusi fysik steeds terugkeert. Een roman die ook buiten Indonesië aandacht kreeg
was Jalan tak ada ujung van Mochtar Lubis, verschenen in 1952 en vele malen
herdrukt. De hoofdpersoon is een onderwijzer die zijn angst overwint en op zijn
wijze deelneemt aan de onafhankelijkheidsstrijd. Het militaire aspect is in deze roman
minder belangrijk. Nog een roman werd buiten Indonesië bekend: Burung-burung
manyar van Y.B. Mangunwijaya, verschenen in 1981 en vertaald in het Engels en
Nederlands, over een Indische jongen die aan de kant van de Nederlanders vecht
tegen de revolutie.
In veel bellettrie, vooral in die van minder gehalte, is de Nederlandse tegenstander
getypeerd als wreed en meedogenloos, als een vijand die bij tegenslag in vloeken
uitbarst (‘kotperdom’) en er slechts op uit is de revolutie te smoren. De nadruk ligt
op de heldendaden van het eigen volk, vooral van de guerrillastrijders die (en dat is
een steeds terugkerend thema) materiële en morele steun ondervinden van de gehele
bevolking. Ook veel jeugdliteratuur kent deze stereotypen; de hoofd-
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personen hebben door hun vaderlandsliefde een exemplarische functie en tonen hun
moed door, bijvoorbeeld, het onderhouden van koeriersdiensten tussen verzetsgroepen.
De Indonesische romans en verhalen over de revolutie zijn gelijkelijk verdeeld
over de jaren vijftig tot en met negentig, echte ‘toppen’ en ‘dalen’ zijn moeilijk te
onderscheiden. Wel neemt hun aantal door de jaren heen langzaam toe, maar dat is
niet zo significant omdat de gehele Indonesische publicistiek een dergelijke groei te
zien geeft.
Voor wat betreft de egodocumenten is de groei in de jaren zeventig en tachtig
meer spectaculair. Personen die de revolutie bewust hadden meegemaakt bereikten
toen een leeftijd die uitnodigt tot reflectie en het vastleggen van herinneringen. Kort
na de Japanse capitulatie waren het vooral auteurs van Chinese afkomst die hun
ervaringen te boek stelden; deze bevolkingsgroep had enerzijds meer geleden onder
de bezetting, en werd anderzijds minder door de revolutie in beslag genomen. Een
vroeg ‘persoonlijk document’ over de revolutie zelf is van de hand van de
vooraanstaande pemuda Adam Malik en betreft de gebeurtenissen rond de Proclamatie
van 17 augustus 1945. In dit boekje, dat in 1948 verscheen en vele malen werd
herdrukt, wordt de rol van de pemuda, de revolutionaire jongeren, beklemtoond en
worden nationalistische leiders als Soekarno en Hatta getypeerd als weifelaars die
bereid waren de onafhankelijkheid als een geschenk uit handen van de Japanners te
aanvaarden.
Was Maliks relaas betrekkelijk kort na dato opgetekend, de meeste andere
egodocumenten (die trouwens niet een enkele gebeurtenis beschrijven maar een
mensenleven omvatten) verschenen pas vele jaren na de soevereiniteitsoverdracht.
Daar zijn in de eerste plaats de ‘algemene’ herinneringen van vooraanstaande politici
en militairen die zich niet tot de revolutietijd beperken. Het schrijven van memoires
en autobiografieën is in Indonesië gebruikelijker dan in Nederland, waardoor dit
soort lectuur in overvloed aanwezig is. Memoires vormen een historische bron die
kritisch moet worden gehanteerd, maar geldt dat niet voor alle historische bronnen?
Daarnaast zijn er herinneringen die zich richten op de revolutietijd of een episode
daaruit. Bekend is Simatupangs relaas van de laatste fase van de
onafhankelijkheidsstrijd, Laporan dari Banaran, dat voor het eerst verscheen in
1959. Later, in 1974, publiceerde Roswita Djajadiningrat haar herinneringen aan de
strijd in Malang. Generaal Nasution gaf in de jaren zeventig zijn elfdelige Sekitar
perang kemerdekaan Indonesia uit, dat voor een deel op persoonlijke herinnering
berust. Hier worden nog genoemd twee bundels Bunga rampai perjuangan dan
pengorbanan (1982-1983), uitgegeven door het veteranenlegioen van Indonesië,
waarin een groot aantal herinneringen is opgenomen die een beeld geven van de
strijd in de gehele archipel. Een soortgelijke bundel met korte, regionaal gerichte
impressies was al in 1955 verschenen onder redactie van Darius Marpaung; daarin
ligt de
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nadruk niet zozeer op de gewapende strijd maar op het functioneren van het
republikeinse bestuur.
Het geheel van Indonesische publicaties overziend kunnen we concluderen, dat
deze alle getuigen van een gerechtvaardigde opstand tegen het koloniale bewind. De
auteurs hebben ieder het hunne bijgedragen, of anders wel de personages uit hun
romans.
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Nederlandse bellettrie en egodocumenten
De Nederlandse kant van het verhaal laat meer nuances en ook twijfels zien over het
gebeurde. Kijken wij eerst naar de talrijke militaire gedenkboeken, die al in de jaren
veertig begonnen te verschijnen en die ook veel persoonlijke herinneringen bevatten.
Hierin wordt uiteraard het Nederlandse optreden gebillijkt en is geen plaats voor
mijmeringen over de zin van ‘rust en orde’. Ook in latere gedenkboeken, verschenen
bij gelegenheid van reünies, vindt men nauwelijks twijfels over Neerlands missie in
de Oost. De nuance en het afwijzend oordeel worden juist aangetroffen in
afzonderlijke geschriften die terugblikken op de jaren van dekolonisatie. In
tijdsgeschriften, zoals dagboeken van soldaten, overheerst de solidariteit met de
troep.
De goed geschreven herinneringen van G. van Heek, Front op Java (1952),
getuigen nog van vertrouwen in de Nederlandse politiek. Aan het eind vraagt de
auteur zich af hoe het met Indonesië verder moet nu Nederland is gedwongen te
vertrekken. Albert van der Hoogte, werkzaam bij de rechterlijke macht en getuige
van vele gruwelen, stelt in zijn boeken Het laatste uur (1953; ook in het Duits
vertaald) en Het huis in de nacht (1956) de verschrikkingen van de oorlog aan de
kaak, als blijk van twijfel aan het Nederlandse optreden in Indonesië.
In de tweede helft van de jaren vijftig en gedurende de jaren zestig is het opvallend
stil rond de Nederlandse dekolonisatieliteratuur. Het moeizame afscheid van
Nieuw-Guinea en de slechte verhouding met de voormalige kolonie spelen hierbij
een rol. Als eindjaren zestig wordt gesproken van Nederlandse oorlogsmisdaden
tijdens de politionele acties, staat de dekolonisatie opeens in het middelpunt van de
belangstelling. De regering geeft opdracht tot een onderzoek dat leidt tot de
zogenaamde Excessennota (1969) en besluit tot de uitgave van de Officiële bescheiden
die licht moeten werpen op de achtergronden van de Nederlandse politiek. Er worden
opnieuw egodocumenten uitgegeven, die ditmaal kritischer van toon zijn. De titel
van het relaas van Jan Schilt, Soldaatje spelen onder de smaragden gordel (1969),
zegt al voldoende. Maar het is toch vooral in de jaren tachtig en negentig dat een
brede stroom van egodocumenten op gang komt, waaronder veel dagboeken die
uiteraard weinig afstand nemen van de gebeurtenissen. De hausse in de Indië-literatuur
hangt onder meer samen met de pensioengerechtigde leeftijd van de veteranen, die
nu gelegenheid hebben hun aantekeningen uit de Indië-periode te ordenen. De laatste
tijd speelt ook het vijftigjarig jubileum van de Proclamatie bij deze hernieuwde
belangstelling een rol. Dat de controverse over de dekolonisatie nog springlevend is
blijkt uit het proces dat veteranen de schrijver Graa Boomsma aandeden, omdat deze
in een interview het optreden van de Nederlandse troepen in Indië met dat van de
SS had vergeleken.
Een aanzienlijk aantal egodocumenten betreft de militaire aspecten
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van de dekolonisatie. Vooraanstaande politici schreven hun memoires of hielden
dagboeken bij. Belangrijk is Het dagboek van Schermerhorn, uitgegeven door C.
Smit in 1970. Drees, Jonkman, Stikker en anderen schreven hun memoires. Een
aparte plaats wordt ingenomen door de geschriften van Indische Nederlanders en
repatrianten, die het einde van het Nederlandse gezag met lede ogen aanzagen. Er
ontstond een uitgebreide repatriantenliteratuur waarin de bewogen jaren van Japanse
bezetting, revolutie en een nieuw bestaan in Nederland worden beschreven. Een
typerend voorbeeld is het boek van Telma Kolmus-De Vink, Vlucht naar het
vaderland, verschenen in 1987. In haar doctoraalscriptie (1992) verhaalt Paula de
Haas van het lot der Indo-Europeanen buiten de Japanse kampen in de regio Malang,
waarbij ook de eerste twee jaren van de revolutie zijn beschreven. Het relaas is voor
een deel gebaseerd op persoonlijke ervaringen.
Een literatuurcorpus, nog veel omvangrijker dan dat over de Indische Nederlanders,
is de ‘echte’ kampliteratuur die vrijwel geheel uit egodocumenten bestaat. Wij gaan
er niet verder op in, omdat deze herinneringen de tijd vóór de revolutie betreffen,
hoewel menig kampboek ook de eerste maanden van de revolutie, de zogenaamde
bersiap-tijd, omvat. Er zijn inmiddels twee bibliografieën van verschenen, door Arno
de Bruin (1988) en Rolf Utermöhlen (1993). Een uitvoerige, diepgaande studie van
de kampliteratuur zelf is echter nog steeds niet verricht. Gerard Termorshuizen schreef
een nuttige eerste verkenning (1990), terwijl Esther Captain bezig is met een
promotie-onderzoek ter zake.
Hoewel de kampliteratuur zo langzamerhand enkele honderden titels omvat, betreft
het een corpus dat beter is af te bakenen dan de literatuur over de revolutie. Want
ook na negen jaar speurwerk in bibliotheken en het zorgvuldig ‘uitvlooien’ van
literatuuropgaven heb ik nog niet het gevoel dat alle belangwekkende publicaties
aan het licht zijn gebracht.
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Dekolonisatie, amnesia en anamnese
Toety Heraty
Inleiding
Amnesia is geheugenverlies en anamnese is het langzame proces van de herinnering
van het verleden. Amnesia is totaal, anamnese is selectief. De amnesia waar wij het
nu over hebben, is veroorzaakt door de traumatische breuk in de verhouding tussen
Nederland en Indonesië: eerst door de Japanse bezetting in 1942, en uiteindelijk door
de onafhankelijkheidsverklaring in augustus 1945; een breuk die verzacht werd door
de soevereiniteitsoverdracht in 1949. Maar daarna kwam in 1958 het conflict omtrent
Nieuw-Guinea, en heel recent de Pronk-affaire. Eigenlijk is het verhaal nu al af, maar
tegelijkertijd begin ik nu aan een egodocument, gekoppeld aan wat er in de
Indonesische literatuur plaatsvond.
Indische egodocumenten zijn persoonlijke getuigenissen met betrekking tot het
voormalige Nederlands-Indië of het huidige Indonesië. Jacques Presser definieerde,
dertig jaar geleden, egodocumenten als die ‘documenten, waarin een ego zich
opzettelijk onthult of verbergt’. In het themanummer ‘Indische egodocumenten’ van
Indische Letteren (1993), wordt door Peter van Zonneveld het feit aangehaald, hoe
enorm de diversiteit van Indische egodocumenten is.1 Wat hij niet noemde, is de
mogelijkheid van een Indisch egodocument van een Indonesische, in het Nederlands.

De periode 1933-1945
Structuurbewust, spreek ik over vier geledingen, te beginnen met de eerste periode
van elf jaar: jeugdherinneringen tot aan de proclamatie in 1945.
In 1933 was het een tijd van economische malaise. Voor een net afgestudeerd
ingenieur en zijn jonge vrouw was het een moeilijke tijd. Ik was het eerste kind, en
pas op de kleuterschool besefte ik het ‘anderszijn’. Het enige bruine meisje in een
klas met blanke kindertjes, en een
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blanke juffrouw. Mijn angst in de klas was wanneer ik naar het toilet moest; mijn
genoegen de broodtrommel en wat erin zat. Af en toe moest ik een Hollandse meneer
en mevrouw ook een hand geven. Dat deed ik niet bij mijn ooms of tantes. Ik sprak
Javaans met mijn grootmoeder en bedienden, Nederlands met mijn ouders, pappie
en mammie, en speelde op de campus in het zand, mierenleeuwen uit hun holletjes
lokken, wachtend op mijn vader die assistent was bij een Hollandse prof in
‘ijzerconstructie en gewapend beton’, aan de Technische Hogeschool van Bandung.
Hollanders waren imponerend, Hollandse kindertjes luidruchtig en brutaal.
In de eerste klas kreeg ik meer aandacht van de juf. Ik kreeg tyfus en moest
maanden wegblijven van school en alles inhalen. Ik moest een keer voor de klas
staan, was dood-verlegen en dorst mij niet te bewegen. Was het door deze
ziekteperiode dat ik mijn toevlucht tot boeken nam, of vanwege de Hollandse
kindertjes en om ook aan de verwachtingen van de Hollandse juf te voldoen? Het
was pas in de tweede klas in Kediri, dat ik een Indische, vitterige juffrouw had, die
het op mij had gemunt, en dat ik voortdurend in mijn been geknepen werd door een
ander bruin meisje, opdat ik haar kon voorzeggen of ze bij mij kon afkijken. Het
anders zijn maakte mij ongelukkig op school. Ik kreeg een aversie van pindakaas.
De Hollandse kindertjes kregen dat op hun brood, ik had chocolademuisjes of gekookt
ei.

Toety Heraty (december 1995).
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De Japanse inval maakte een eind aan mijn derde schooljaar bij de lieve juffrouw
Lands, en aan mijn vriendschap met een lief Hollands vriendinnetje, Hilleke. Ik
kwam bij de juffrouw thuis voor Bruintje Beer-boeken en geroosterd brood met boter
en witte suiker. Ook kwam elke zaterdagmiddag de Indische jeugdkrant Jong Indië,
waar ik met verlangen de hele week naar uitkeek. Ik kon niet weten dat een andere
nieuwe taal binnen of nog buiten mijn bereik lag. Het Indonesisch was in 1928 toch
reeds uitgeroepen als eenheidstaal, door jonge Indonesische intellectuelen, in de ‘Eed
van de Jongeren’ of ‘Sumpah Pemuda’, uiting gevend aan de wens van ‘één land,
één volk en één taal’ voor Insulinde.
De Japanners vielen Indonesië binnen. Wij hadden het niet verwacht, ondanks het
bouwen van een schuilplaats in de achtergalerij en het hamsteren door mijn moeder
van rijst, suiker, sojasaus en gezouten eieren. Grote tonnen met water en zakken zand
lagen klaar tegen brandgevaar. Het water vol muskietenlarven. Mijn vader in bruin
uniform van de LBD.2 Maar toch kwamen ze. Gedrongen, heel Mongools met
snauwerig taalgebruik, en onvoorspelbaar gewelddadig. De dochters van onze
huisdokter, dr. Salim, staken zich in jongenskleren en verborgen hun haar onder een
muts, de petji.
Afgelopen was het met de Hollandse school, de juf en de leesboeken. Nu moesten
we naar de Indonesische school, waar ik belachelijk werd gemaakt omdat mijn
Javaans zo slecht was en ik bovendien een klas oversloeg. Wij waren blij dat wij
naar Bandung verhuisden. Mijn vader werd decaan en ik nam pianoles bij een paar
Hollandse dames die niet in een interneringskamp zaten. Zij spraken onvoorzichtig,
waar ik bij was, over Roosevelt, en waren duidelijk anti-Japans. Moest ik hen
aangeven? Wat was mijn plaats tussen Nederlanders en Japanners? Leefden wij in
Kediri toen niet in angst dat we aangegeven zouden worden bij de Kempetei, door
de vader van dat meisje dat in mijn vel kneep, omdat we nog Hollands spraken en
Hollandse boeken lazen?

De periode 1945-1958
Dit waren voornamelijk schoolherinneringen. We moesten Japans leren spreken,
veel aan oefeningen en dans doen, in de brandende zon naar redevoeringen luisteren.
Japan was onze ‘oudere broer’ in het Groot-Oost-Aziëverbond tegen Amerika,
Engeland en natuurlijk Nederland. De Japanse liederen zijn het enige wat mij enigszins
is bijgebleven, en de armoede en angst voor ons allen. Ook was er nog een incident
tussen de Japanners en mijn vader. De ware toedracht weet ik niet, maar plotseling
bleef mijn vader thuis, Japanners kwamen op bezoek, boden hun excuses aan door
hun samurai te overhandigen. Maar hun dagen waren geteld. En toen kwam 17
augustus 1945. Een nieuwe periode begon. Ik wist wel van de proclamatie van de
Republiek, maar was
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alleen verbaasd dat mijn vader geen minister werd. Wij hadden nu toch een
Indonesische president en vice-president en mijn vader was toch de knapste man in
de techniek, en Soekarno een neef van mijn moeder? Wij, civiele republikeinen,
evacueerden van noord-Bandung naar zuid-Bandung. Verhuizen en alles achterlaten,
ook de etenswaren (mijn moeder had weer gehamsterd), mijn boeken en speelgoed.
Evacueren naar Madiun, later naar Jogya en nog meer onzekere situaties voor allen.
De Republiek verhuisde ook naar Jogya. Ik herinner mij een verjaardagspartij in
Jogya; de dochter van vice-president Hatta was jarig, en daar kregen wij versierde
doosjes met snoep. Een luxe voor die tijd, waarin mijn moeder al haar juwelen
verkocht en er ook nog een nakomertje in de familie kwam. Ook was er plotseling
een pestepidemie. Een schattig meisje, één klas lager op de meisjes-MULO, stierf
eraan. Ze had op de fiets altijd een leuke strohoed op, die modieus geborduurd was.
Mijn vader moest de lekkende fietsbanden ook zelf repareren; hij was een van de
oprichters van de Gajah Mada-universiteit, en werd alweer decaan. Mijn moeder
verkocht koekjes en deed zelf de was. In 1948 kwamen wij plotseling in Jakarta
terecht, weer op een Hollandse school, met Hollandse leraren en veel, heel veel
leesboeken. Maar één voor één trokken de leraren weg. Ik had een wiskundeleraar
en een leraar Duits, die ik over Kant, Russell en Nietzsche hoorde praten. Ook
luisterde ik naar Mozart en Chopin. Het degelijke Nederlandse schoolsysteem heeft
mij met de Europese cultuur in contact gebracht. Hoe kon ik weten dat de Indonesische
literatuur inmiddels werd opgenomen in het Indonesische blad Poedjangga Baroe
dat in 1933 was opgericht; en dat na 1942 de Indonesische literatuur niet meer een
zaak van Sumatranen was? Ik las de dichters Kloos en Perk, en ook nog Greshoff en
Marsman. Dus lag de medische studie in 1951 mij niet. Ik kwam bij Takdir
Alisjahbana op bezoek, meegenomen door een vriendin die daar kind aan huis was.
Ik herinner mij de vijver met goudvissen in de tuin van het buitenverblijf in de bergen.
Asrul Sani, Sitor Situmorang en Beb Vuyk werden genoemd. Ik heb hun namen
onthouden, maar wist niet dat er sprake was van een ‘Gelanggang Manifest’ waarin
Indonesische schrijvers zich de erfgenamen noemden van de wereldcultuur.
Hier begon het universeel humanisme. Een paar jaar later vertrok ik naar Nederland
voor de studie psychologie. Maar wat viel Nederland mij tegen. Het beste van Holland
had ik in Indonesië al gehad. Op een afstand was alles mooier. Nu was er het klimaat,
de kleinburgerlijke zelfgenoegzaamheid, en de onwetendheid over Indonesië. De
relatie verslechterde en na minder dan drie jaar kwam ik terug met de laatste Willem
Ruys, met aan boord tien passagiers: Indonesische studenten die allen teruggingen
na een studie in Nederland. Dit was het eindpunt van het ideaal om in Nederland te
studeren. Een onomkeerbaar proces. Want van nu af aan zou men voor verdere studie
naar Amerika gaan.
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De periode 1958-1992
En heel bewust hebben wij toen, in 1958, ook afstand genomen van Nederland. Nee,
onze kinderen geen Nederlands meer, ook geen streektaal, Javaans of Soendanees.
Terug naar eigen land met idealen, iets goeds te kunnen doen voor onze nieuwe natie,
behorend tot een beperkte veelbelovende elite. We kwamen terug en werden op ons
‘Hollands denken’ en zelfs ‘Hollands spreken’ aangekeken. Een taal om te vergeten,
een mentaliteit om te vergeten, en er waren andere actuele problemen in de politiek,
in de jonge Republiek. Het Soekarno-regime kwam in de klem, toen dat het politieke
evenwicht tussen de communistische, religieuze en nationalistische partijen trachtte
te handhaven. In deze periode werd door mijn vader aan president Soekarno de titel
Doctor honoris causa uitgereikt op de ITB,3 waar ze samen hadden gestudeerd. (Ook
hebben ze na hun afstuderen samen een ingenieursbureau opgezet. Mijn vader deed
het werk, Soekarno de redevoeringen.)
Niet veel later kwam de communistische coup, die indirect een eind maakte aan
de ‘Oude orde’, en de ‘Nieuwe orde’ van Soeharto begon. Voordien was er de
stellingname tegen het imperialistisch-kapitalistische Westen en het terugvallen op
wat men het ‘Indonesische authentieke karakter’ noemde. Dat vormde de retoriek
van de Orla.4 Het universeel humanisme in de kunst en literatuur moest het afleggen
tegen het politiek socialisme in revolutieterminologie. De bloedige ontknoping kwam
met de mislukte communistische coup in 1965.
Aan de progressieve burgemeester van Jakarta, Ali Sadikin, hadden we het volgende
te danken: hij gaf de artiesten en schrijvers een kunstcentrum,5 de
mensenrechten-juristen kregen een stichting met stedelijke subsidie, maar ook de
travestieten van Jakarta (de zogenaamde wadams6) gaf hij werk en waardigheid. Ook
voor mij persoonlijk was het een renaissance om naar Jakarta te verhuizen, waar
vrijheid als ozon in de lucht was, na de politieke protesten van studenten en de
demissie van Soekarno. En om daar als amateur-huisvrouw tot schrijven te komen.
Verder kwam ik in contact met dichters en schilders. Natuurlijk speelde het feminisme
ook een rol, nadat ik in 1961 mijn scriptie schreef over Simone de Beauvoirs Le
deuxième sexe.
In 1962 schreef Betty Friedan The feminine mystique; het Amerikaanse feminisme
kwam van de grond. In Indonesië zouden de jaren tachtig de periode worden van de
eindeloze seminars over de peranganda (dubbele rol op publiek en domestiek domein)
en mitra sejajar (gelijkwaardige partner). Ik ging zelfs naar Nairobi, waar Unesco's
Women's Decade werd herdacht door 16.000 vrouwen uit alle uithoeken van de
wereld.
In de economie werd het een ‘open door policy’ voor buitenlands kapitaal en
kapitalisme. En wij kregen coca-cola en schoensmeer. Ge-
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paard gaand met het post-traumatische van een paranoia voor alles wat links was,
konden wij het daar heel lang mee doen. De zakenwereld bloeide op, nu Soekarno's
ontwrichte economie door de ‘open door policy’ werd opgekrikt. Buitenlands kapitaal
overspoelde Indonesië. De reactie ten aanzien van Japanse investeringen bleef niet
uit. In 1974 kwam het studentenprotest tegen Tanaka, de Japanse premier die
Indonesië bezocht.
Intussen werden andere horizonten zichtbaar: de Alliance Française, het Goethe
Instituut en de British Council. Schoorvoetend opende Nederland officieel, in 1981,
taalcursussen in het nieuwe Erasmushuis: een duidelijke stap in de dekolonisatie.
Voordien werden die cursussen gegeven door de vriendschapsvereniging
‘Nederland-Indonesië’. Inschrijvingen bij mij thuis, als secretaris van de
vriendschapsvereniging, bezorgden ons vijfhonderd cursisten. Zoveel belangstelling
had ik niet verwacht, in 1971. Koningin Juliana kwam op bezoek bij het
Kunstcentrum, mijn zoontje overhandigde haar kindertekeningen. En inderdaad, in
1971 ging ik weer voor verdere studie naar Nederland. Waarom niet elders? Nederland
en het Nederlands waren mij vertrouwd. Weer studeren met twee pubers bij me, op
mijn 39ste, met het budget van mijn spaargeld. Wijsbegeerte in het Nederlands,
Engels en ook Duits. Afstuderen en promoveren met een Nederlandse promotor in
Jakarta in 1979. Deze keer had ik het beste gekregen van Nederland en Indonesië.
In 1981 trad ik op bij Poetry International in Rotterdam. Daarna kwamen de
International Writers' Programs aan de School for Oriental and African Studies
(SOAS) in London, in Iowa, Berlijn, Tokyo. Wat betekent Nederland als je meer
van de wereld hebt gezien?
Kan ik nu van de derde periode spreken? Het is in deze periode dat ik tijdens een
aan Multatuli gewijd symposium aan de Universiteit van Indonesië begon met het
volgende: ‘Vanuit het Indonesische gezichtspunt gezien, is moderne Nederlandse
poëzie post-koloniale poëzie, voortgebracht door een beeldig landje in West-Europa,
ongeveer ter grootte van de recente bosbrand in midden-Kalimantan. Dit land heeft
ooit dertienduizend eilanden overheerst. Terwijl de afmetingen van het land een van
de kenmerken is, biedt de moderne poëzie een andere realiteit.’
Nederland, een klein land, maar ‘hoe kleiner veld hoe scherper lens’, zegt Ida
Gerhard in ‘Holland’:
Ik werk graag op een klein bestek;
gewoon een weiland: zo'n perceel
begrensd door sloten en een hek.
Dichter, vraag voor uzelf niet veel,
maar vecht voor uw gerechte deel:
houd u de wereld van de nek.
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Ik stèl wel graag een vaste grens:
het Hollands polderland gewend
zit ik - ik kèn dat drassig gras content te werken op mijn jas,
en kom op gang. Ik hèb mijn wens:
hoe kleiner veld hoe scherper lens.

Intussen begint men nu naar wortels te wroeten en zich aan nostalgieën over te geven.
Nederlanders die iets ‘Indisch’ in zich vermoeden, kwamen naar Indonesië. Terwijl
wij de wijde wereld ontdekken, herontdekten Nederlanders Indië, die kasian en
terlaloe7 uitriepen. Maar zij herkenden Indonesië niet meer. ‘Tempo doeloe’-mensen
zijn misschien een beetje angstig geworden; bij hen leeft een agorafobie en de stille
gedachte: ‘was dit vroeger werkelijk allemaal van ons?’ Jongere Hollanders kwamen
ook in horden, hadden deze ballast niet, en genoten van onze soms te ver gaande
gastvrijheid die altijd zo goed uitkwam. Ze begrepen niets van Indonesië en kwamen
heel luchtig gekleed, met het boekje ‘Hoeren en generaals’8 als reisgids in de hand.
Als je als Indonesiër in goeden doen was, was je verdacht en werd je meteen ook als
‘sociaal ongevoelig’ bestempeld. Typerend daarvoor is het door Leo Ross in De Gids
gepubliceerde reisverhaal over Indonesië.9

Tom Janssen, Trouw (1992). In: Indische ‘waarheden’.
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Indonesië begint nu, als voorzitter van de Non-Aligned Countries, een plaats te
verwerven in de politiek en de handel. Maar ook door de successen op de terreinen
van kennis en wetenschap. Tegelijkertijd zijn er op het gebied van de mensenrechten
en in Oost-Timor nog genoeg complicaties.

De periode vanaf 1992
En daarna de vierde periode. Plotseling was het met de ontwikkelingshulp vanuit
Nederland gedaan, maar daarmee kwam er ook een einde aan veel hypocrisie en
opportunisme. Ergens was het toch een soort koehandel: paternalisme en nostalgie
in ruil voor financiële steun, en als een kaartenhuis is het in elkaar gevallen. Nu
worden er pogingen gedaan om op een nieuwe basis verder te gaan: ‘people to people’,
zegt men in het nog niet lang geleden opgerichte Forum Indonesië-Nederland. De
Jakarta-meeting van het forum vond plaats tegelijk met het bezoek van koningin
Beatrix. Maar nu valt het masker weg en wordt er onverhuld binnen het forum veel
aandacht geschonken aan de handel en economie. Maar de werkzaamheden van de
commissie voor ecologie en cultuur stagneren. Men hoopt of denkt dat projecten en
stages voor handel en toerisme haalbaar zijn. Met dit nu in Den Haag georganiseerde
‘Festival Indië/Indonesië’ blijkt dit echter ook het geval met de kunst en de literatuur.
Als men er maar van uitgaat dat de verhouding asymmetrisch is, en velerlei belangen
in balans en in de gaten moeten worden gehouden. Verder zijn de vriendschappelijke
banden en de vertrouwdheid met elkaar toch het belangrijkste. Het moet gezellig
blijven, zeggen velen van de Indonesische in Nederland afgestudeerde Forumleden.
Ook heel recent komen er vragen op die duidelijk maken, dat er aan de verstarring
in de post-traumatische fobie een eind moet komen. Duidelijke reacties op het
breidelen van het weekblad Tempo spreken voor zichzelf. Dat geldt ook voor de
reacties op de toekenning van de Magsaysay-prijs10 aan Pramoedya Ananta Toer. En
toch zouden wij elkaar niet in de haren moeten vliegen: Mochtar Lubis tegen
Pramoedya, Goenawan Mohamad tegen Rendra. Of komt dat misschien door het
Jakartaans leefklimaat dat in het teken staat van handelsglobalisatie en traffic jams?
En nu zitten wij hier gezellig bij elkaar rond Sinterklaas; behalve Mochtar Lubis die
Nederland in december te kil en te guur vindt om voor het Festival over te komen.

Het verleden en de toekomst: een samenvatting
De anamnese is volbracht, vijftig jaar zijn moeizaam getraceerd, omdat het
persoonlijke en het publieke gebeuren toch nauw vervlochten zijn.
Laten we (opnieuw) beginnen bij het dramatische of traumatische gebeuren voor
Nederland: de Japanse bezetting in 1942 en de onafhan-
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kelijkheidsverklaring in 1945. Maar in 1928 was er het besef reeds van de
Indonesische identiteit, gekoppeld aan de realiteit van een eenheidstaal voor
Sumatranen, Javanen, Sundanezen en de andere ‘buitengewesten’. Door de afschaffing
echter van het Nederlands tijdens de Japanse bezetting, werd het Indonesisch pas
effectief als eenheidstaal en in de literatuur voor niet-Sumatranen. Wat betekenen
voor mij de jeugdherinneringen in het Nederlands of Javaans; de retoriek van de
overheersing door Nederland en Japan? Overheersing associeerde ik met geweld, en
ik heb juist na de Nederlandse capitulatie meer geweld gezien. Was het besef van
identiteit voor mij eigenlijk ook meer een taalbesef? Dit was dus de eerste periode,
met het sluimerend besef van het ‘anders zijn’ en van een hiërarchie.
Het Indonesisch werd langzaam ingeschoven tussen de twee voor mij vertrouwde
talen. De republikeinse evacuatieperiode in Jogya was belangrijk voor de
bewustwording van de Indonesische taal en identiteit. Dit geldt ook voor de
onafhankelijkheidsstrijd in de republikeinse Jogyaperiode. Daarom schrijf ik
Indonesische poëzie. Dit is tegelijkertijd de tweede periode: een Indonesische basis
van taal en identiteit, maar persoonlijk kwam ik in het Hollandse schoolsysteem
terecht: Hollandse leraren, Hollandse leesboeken, de intrede in de wetenschap, kunst
en cultuur voor een ontvankelijke adolescent.
Nee, ik was niet ‘Hollands’ opgevoed, maar het was door het Hollands medium
dat ik mij aspiraties permitteerde en de onrust wél te weten wat ik niet wilde, en niet
precies te weten wat ik wél wou. Dat kwam tot uiting in het veranderen van
studierichting en in het gewoon met van alles bezig zijn als een avontuurlijk project.
In Nederland studeren hoorde daarbij. Maar daarna, het teruggaan in 1958, ten tijde
van het West-Irian conflict, was ook een afrekening met Holland, in het verleden en
de toekomst. Tenminste, dat dacht ik. De tweede dekolonisatieschok na het afschaffen
van het Nederlands in 1942.
Behorend tot een tussengeneratie, zag ik vanuit mijn gezin met verbazing hoe we
vastzaten aan een groeiende involutie. Hoe zou Soekarno zich redden uit de
onmogelijke coalitie van de Nasakom, het verbond van nationalistische, religieuze
en communistische partijen die alle naar zijn gunst dongen, in een anti-westerse
revolutieretoriek? Toen kwam het debâcle in 1965 dat bloedig verliep. Maar deze
derde periode bracht duidelijk een renaissance in Jakarta, die een einde maakte aan
het conflict tussen universeel humanisme en linkse revolutieretoriek. Van 1958 tot
1971 was er een groei aan mogelijkheden waarmee we nog alle kanten uit konden.
En inderdaad kwam koningin Juliana ook nog op bezoek op het Jakartaans
Kunstcentrum, een duidelijk herstel van de vriendschapsrelatie.
Om deze derde periode ook een dekolonisatieschok te noemen, lijkt wel ver gezocht,
maar als traumatische gebeurtenis heeft deze ons in het dekolonisatieproces stelling
doen nemen, waar wij de wijk naar rechts
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hebben genomen, en dit nu corrigeren door een ‘non-aligned’ positie in te nemen.
Dat kan nu wel, nadat wij in de ‘ontwikkeling’ behoorlijke stappen hebben gedaan,
macht en economie aan elkaar hebben gekoppeld, en de democratie nog een weg
moet vinden voor haar groeimogelijkheden. In het dekolonisatieproces betekent het
dat de nadruk van onze kant nu op de wijde wereld valt. Toenadering van allerlei
aard tot Indonesië is er daarentegen vanuit Nederland, ook vanuit
‘tempodoeloe’-nostalgie en retrospectie. Maar hoe dan ook binnen een asymmetrie,
want Nederland heeft reeds lang aan belangrijkheid voor ons verloren. De focus op
de economie en het Islam-revival dragen bij tot het besef van een nieuwe koers.
De vierde periode brengt de recente schok van het beëindigen van de
ontwikkelingshulp als een duidelijke dekolonisatie-manifestatie. Wat nu op gang
komt is het Forum Indonesië-Nederland, gebaseerd op het ‘people to people’-idee,
dat van samenwerken op vele gebieden. En natuurlijk is steeds het besef van de
asymmetrie aanwezig, dat tot dit ‘Festival Indië/Indonesië’ heeft geleid: Indië is het
verleden, een vertrouwd verleden, Indonesië is het heden en de toekomst. Nog niet
vertrouwd, maar met vele mogelijkheden.

Eindnoten:
1 Peter van Zonneveld, ‘Een grillig domein vol Doornroosjes. Indische egodocumenten, een
verkenning’. In: Indische Letteren 8 (1993), 97-102.
2 Luchtbeschermingsdienst.
3 Institut Tehnik Bandung (de vroegere Technische Hogeschool).
4 Orde lama (oude orde).
5 Taman Ismail Marzuki.
6 Wadam komt van wanita (vrouw) en Adam.
7 = te erg.
8 Bedoeld wordt Wiecher Anthonie Hulst, Betjakrijders, hoeren, generaals en andere politici.
Lotgevallen tijdens een reis door het 35-jarige Indonesië. Den Haag: Leopold, 1980.
9 Bedoeld wordt Leo Ross, ‘Java’. In: De Gids 136 (1973) 98-118 en 189-209.
10 Een prestigieuze, jaarlijks door de Ramon Magsaysay Award Foundation in Manilla
(Philippijnen) uitgereikte prijs voor literatuur. Toen bekend werd dat die voor 1995 was
toegekend aan Pramoedya Ananta Toer, werd daartegen heftig geprotesteerd door onder anderen
een aantal Indonesische schrijvers vanwege de door Pramoedya vóór 1965 in de communistische
culturele beweging gespeelde rol.
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De dekolonisatie van Indonesië weerspiegeld in het Nederlandse
jeugdboek
Gerard Brantas
Kinder- en jeugdboeken zijn, althans volgens mij, een afspiegeling van de
overheersende mentaliteit in een bepaalde tijd, dat wil zeggen van de religieuze,
maatschappelijke en politieke ideologie die een groot deel van de bevolking huldigde
ten tijde van het verschijnen van het betreffende jeugdboek. Jeugdboeken worden
immers in het algemeen niet door de lezers zelf gekocht, maar door de opvoeders,
de ouders, grootouders, tantes, onderwijzers en jeugdbibliothecarissen. Opvoeders
streven er naar om hun opvoedelingen geen boeken in handen te geven die strijdig
zijn met de mentaliteit of ideologie van de opvoeders zelf. Zij zullen derhalve zulke
boeken meestal niet voor hun opvoedelingen kopen. De uitgevers en de auteurs
passen zich hierbij aan, waardoor jeugdboeken de mentaliteit zullen weerspiegelen
van een groot deel, wellicht het grootste deel, van de bevolking. Jeugdboeken zijn
trendvolgend. Dit uitgangspunt zal des te juister zijn als er sprake is van boeken met
herdrukken, geschreven door vermaarde schrijvers en uitgegeven door bekende
uitgevers, en als er sprake is van opvoeders, die de algemene, de meest voorkomende
ideologie aanhangen.
Om inzicht te krijgen in de overheersende meningen van de Nederlandse bevolking
betreffende de dekolonisatie van Indonesië heb ik acht kinder- en jeugdboeken
geanalyseerd. Ik moest mij beperken tot een klein aantal boeken en heb geprobeerd
om van acht fasen in de dekolonisatie een representatief jeugdboek te kiezen. Dat
wil zeggen een Nederlands jeugdboek waarin uitvoerig aandacht wordt gegeven aan
een van die fasen en dat uitgegeven is door een bekende uitgever en geschreven door
een gerenommeerde auteur, die in de reeks van acht boeken slechts met één boek is
vertegenwoordigd. Indien er voor een bepaalde fase meer dan één boek in aanmerking
kwam om te worden geanalyseerd, is er uit de bibliografie van D. Buur1 een keus
gemaakt door middel van ad random numbers. Niet voor alle boeken kon ik aan de
eis van ‘een gerenommeerde auteur’ voldoen. Voor de bespreking van de fase
‘thuiskomst van de veteranen’ moest ik namelijk genoegen nemen met een niet zeer
bekende auteur, te weten Nietha den Hartog, die slechts eenmaal een ander Indisch
boek heeft geschreven.
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De onderzochte fasen zijn de volgende:
- vóór de oorlog
- bersiap-tijd
- repatriëring
- militair optreden
- thuiskomst van de veteranen
- Nederlands Nieuw-Guinea
- hilarisch terugzien
- gispende kritiek achteraf.

Het zij nogmaals gezegd dat het in dit onderzoek niet gaat om de in het boek
beschreven gebeurtenissen. En ook niet om de literaire of pedagogische kwaliteit
van de besproken boeken. Het gaat alleen om de ideologische wijze waarop de
gebeurtenissen rond de dekolonisatie in jeugdboeken werden weergegeven, omdat
dat volgens mij illustratief is voor de ideologie van een groot deel der Nederlandse
bevolking in de tijd van het schrijven en verschijnen van het betreffende boek. Om
de sfeer van de boeken tot hun recht te laten komen heb ik gemeend veel uit de
onderzochte boeken te moeten citeren. Immers niet alleen wat er geschreven is, is
van belang, ook hoe het geschreven is.

Vóór de oorlog, 1936
In 1936 verscheen Als de gamelan speelt van Th.J.A. Hilgers,2 het hoofd van een
school in Nederlands-Indië. Hij schreef een groot aantal boeken en artikelen. Buur
vermeldt in haar bibliografie elf Indische jeugdboeken van deze auteur. Daarnaast
heeft Hilgers geschreven over het onderwijs en de gezondheidszorg en verstrekte hij
raadgevingen aan Europeanen wat hun leven in Indië betreft.
Als de gamelan speelt is het vooroorlogse verhaal van een groepje leerlingen van
middelbare scholen, Nederlanders, Indonesiërs en Chinezen, die in contact zijn
gekomen met een oude, wijze Nederlander, die doceert en zijn visie geeft op het
Nederlandse kolonialisme en het Indonesische nationalisme. Hij doceert zonder enige
ironie. Alles moet dus letterlijk worden genomen.
Tegen een Indonesische jongen zegt hij onder meer dat de Nederlanders in Indië
veel en mooi werk hebben verricht, waarvan niet alleen de Nederlanders maar vooral
de Indonesiërs de rijke vruchten plukken.3 Hij noemt de irrigatiewerken, het net van
wegen en spoorlijnen, de bruggen en havens, de scholen en hospitalen.4 Hij geeft
ook zijn mening over de Indonesiër:
Het eerst nodige om goede staatsburgers te zijn, missen de Inlanders, al
moet ik erkennen, dat er in de laatste jaren eenige verbetering is gekomen.
Zij hebben om te beginnen, geen eer-
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zucht; [...] zij kennen geen spaarzaamheid; veel minder hebben zij eenig
begrip van economie; overleg en organisatietalent zijn onbekende deugden;
initiatief is hun vreemd.5
Over een eventuele onafhankelijkheid geeft de oude, wijze Nederlander ook zijn
mening:
Er zijn tegenwoordig revolutionair aangelegde Indiërs, die nu reeds de
domme leuze verkondigen: ‘Indië los van Holland’. Men vindt ze speciaal
onder de intellectuëelen, jonge mensen, die zelf niets presteeren. Hun doel
is hoogst egoïstisch. Zij willen zelf ‘Gouvernementje’ gaan spelen. [...]
Maar de hemel behoede het Indische volk voor een verwezenlijking van
den wensch der revolutionairen: ‘Indië los van Holland’. Binnen enkele
jaren zou het hier een chaos zijn; de ellende van de ongelukkige bevolking
ware niet te overzien. [...] Indië kan Holland nog lang niet missen...6
De Javaanse jongen tegen wie dit alles gezegd wordt, antwoordt:
Ik dank u, mijnheer, voor uw wijze en duidelijke woorden [...]. Zóó heb
ik nog nooit iemand hooren redeneeren. Ik zou wenschen dat allen, die u
revolutionnair noemt - volgens mij zijn het zoekers - in staat werden
gesteld, zulke redeneeringen aan te hooren. Ik zal zeker over uw ideeën
nadenken en als het te pas komt, met mijn vrienden er over spreken.7
De vooroorlogse koloniale mentaliteit komt ongezouten naar voren en behoeft geen
verder commentaar.

Bersiap-tijd, 1946
Ems I.H. van Soest is een bekende Nederlandse schrijfster van meisjesboeken geweest.
Buur noemt in haar bibliografie van Indische jeugd-boeken achttien boeken van Ems
van Soest, die geheel of gedeeltelijk over Indië gaan of een enkel fragment bevatten
over Indië. Zij heeft in de jaren 1908-1937 in Nederlands-Indië gewoond. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog verbleef zij echter in Nederland. In maart tot mei 1946,
dus zeer kort na de oorlog, schreef zij Een wajang in Gods handen.8 In dit boek
beschrijft Ems van Soest hoe kort na de Japanse capitulatie een interneringskamp
met Nederlandse vrouwen en kinderen wordt aangevallen door vijandige Indonesiërs,
die toen extremisten werden genoemd:
Er waren geruchten, dat extremisten in de buurt rondzwierven. [...] Toen
weerklonk het vreeselijke geroep ‘Bersiat!’ [sic] en daar drongen ze het
kamp binnen. Ja, het was een handjevol, maar ze hadden wapens, wapens
van de Jap gekregen. Katjongs
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waren het eigenlijk, met hun lange bruine beenen uit hun korte broeken
en hun zwarte afgesneden haren, zooals je vroeger katjongs zag met katjang
gorèng ventend of braniënd op een fiets. Hun witte tanden blikkerden
wreed, hun oogen hadden een gloed alsof er een duivel in hen was
losgebroken. En ze smeten, smeten met handgranaten lukraak op de
vrouwen en kinderen in.9
Enige Nederlanders weten te vluchten naar de stad Semarang, die overigens niet met
name wordt genoemd. Moorden, schietpartijen en brandstichtingen vinden plaats.10
De schrijfster laat een sympathiek beschreven jongeman commentaar geven:
Dat gedeelte van de Javanen, die zich nu Indonesiërs noemen en met
fanatieke haat ons naar het leven staan, is volkomen mata glap gemaakt.
Moorden is hun parool [...]. Ze willen dus alle Nederlanders een kop kleiner
maken.11
Het vredige, trage Javanenbloed heeft onder de ophitserij der Jappen het
gif van de haat gedronken. [...] Het eigen volk wordt uitgemoord [...] de
eigen dessa's zijn in brand gestoken. Roof, brand, moord in naam van de
vrijheid!12
Of al deze gebeurtenissen feitelijk waar zijn of niet, is niet aan de orde. Aan de orde
is slechts dat de schrijfster ze heeft beschreven en dat de uitgever geen doorslaggevend
bezwaar heeft gehad om het boek uit te geven. Aannemelijk is dan ook dat zowel de
schrijfster als de uitgever meenden dat het uitgegeven jeugdboek in 1946
trend-volgend was en de publieke opinie er niet aan tegenstrijdig. Deze trend, zoals
die in het boek naar voren komt, was woede om de ondankbaarheid van de Javanen
die toch zoveel aan het koloniale bestuur te danken hadden. In vergelijking met het
vorige boek, dat van Hilgers, is weinig ontwikkeling te zien in de aanvaarding van
een mogelijke dekolonisatie.

Repatriëring, 1948
Diet Kramer was een bekende schrijfster voor volwassenen, maar vooral voor de
wat oudere jeugd. Twintig jeugdboeken staan er op haar naam, waaronder Thuisvaart
uit 1948.13 Het eerste gedeelte van dit boek gaat over dezelfde vrouwenkampen in
Midden-Java, waar Ems van Soests boek over handelt. Diet Kramer heeft de
gebeurtenissen echter zelf meegemaakt en zij schrijft veel relativerender over de
Indonesiër:
Maar hij was een mens als anderen, niet beter en niet slechter dan de
Europeaan en zijn persoonlijke belang ging voor alles. Dies wenste hij
geld en kleren en droeg voor alle zekerheid het rood-witte vlaggetje op de
borst. Hoe dit alles zou aflopen, wist hij evenmin als de kampbewoners.14
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Zij vertelt verder dat de houding van de Indonesiërs allengs onbeschofter en dreigender
werd, maar dat dat ook begrijpelijk was.
Op kinderlijke wijze overwoog de eenvoudige landbouwer, de passarman,
die van politiek niet veel wist, wáár voor hem het minste risico lag. [...]
Hij stelde zich open voor de propaganda van de republiek.15
Veel van de Nederlanders vertrokken zo vlug mogelijk naar Nederland, teleurgesteld
en soms met wrok jegens de republikeinse Indonesiërs. Ook Marja, de hoofdpersoon
in Thuisvaart, vertrekt naar Nederland. Zij heeft ook het drama van de aanval van
Indonesiërs op het Europese vrouwenkamp op Midden-Java meegemaakt. Aan boord,
op weg naar Nederland, peinst ze:
Ze had Java verlaten. Nooit zou ze hier terugkomen. Ze wist het met een
volstrekte zekerheid. 't Stootte een scherpe pijn in het hart, zó plotseling,
zó onverwacht, dat ze zich verschrikt [...] bezon: ‘maar dit was mijn
vaderland!’16
Zij herinnert zich een gesprek met haar vader waarbij zij zei:
Als ik een Javaan was, zou ik vrij willen zijn. Ik zou er voor willen vechten.
Het is eigenlijk onfatsoenlijk om er in deze tijd nog koloniën op na te
houden.17
In Nederland aangekomen is er een goed contact met haar oudere broer, Huug, die
tijdens de oorlog in Nederland verbleef vanwege zijn studie tropische landbouw.
Huug wil zo vlug mogelijk naar Indië, omdat hij meent er nuttig en gelukkig te zijn.
Marja opponeert:
Maar als dat wat jij herstelt, door anderen wordt afgebroken? Jij hebt de
extremisten niet meegemaakt, jij hebt dit Indië van nu niet gezien.18
Nadat er enige tijd verstreken is, is Marja wat over de pijn van het optreden van de
Indonesische extremisten heen. De verteller schrijft dan immers over Marja, wanneer
Huug naar Indonesië vertrekt:
Ze gunde het Huug, dat hij terugkeerde naar het oude land.19

Militair optreden, 1949
Klaas Norel (1899-1971) schreef meer dan 130 boeken, waaronder vele schoolboeken
en andere boeken voor de jeugd. Stille nacht20 is een jeugdboek over het Nederlandse
militaire optreden op Java na de Tweede Wereldoorlog. De couleur locale is
abominabel. Volgens de schrijver kan een jongetje zich verbergen in het dichte
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gebladerte van de takken van een klapperboom21 en worden op Java de rijsthalmen
afgesneden door mannen.22 Zo is er nog meer.
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Het verhaal vertelt dat de bewoners van een Javaanse dessa veel last hebben van
plunderingen en mishandelingen door een Indonesische bende. Een afdeling van het
Nederlandse leger rukt uit ter bescherming van de dorpelingen. Er wordt echter niets
gevonden. Een klein aantal soldaten moet dan achterblijven, omdat er op die avond
toch een terugkeer van bendeleden mogelijk is. Twee Javaanse kinderen uit het dorp
hebben zich op die avond in een holle boom verstopt, want ze zijn bang, zowel voor
de bendeleden als voor de Nederlandse militairen en ook voor boze geesten in het
bos. Om de boze geesten te verdrijven gaan ze, het is kerstavond, de Javaanse tekst
van ‘Stille nacht, heilige nacht’ zingen met de Europese melodie. De dessa is
gekerstend en de kinderen kennen daardoor dit kerstlied. Een van de Nederlandse
soldaten hoort het gezang en hij gaat meezingen, maar hij zingt de Nederlandse tekst.
De soldaat en de kinderen vinden elkaar door dit gezang. De kinderen worden onthaald
op chocola en andere lekkernijen. De Nederlandse soldaat gaat dan met de kinderen
mee naar het dorpshuis waar de bewoners Kerstmis vieren. De dorpelingen zijn bang
voor de Nederlandse soldaat, maar de Javaanse zendeling beduidt dat niemand bang
hoeft te zijn en hij zegt:
Wij zijn heel blij dat deze broeder-blanda op ons feest gekomen is. Nu is
het zoals wij juist gezongen hebben: Komt tot zijn schijn alle volken! Het
is zijn feest even goed als het onze. In de Here Jezus zijn wij allen één:
blanken en bruinen, Nederlanders en Javanen.23
De schrijver tracht te indoctrineren met zijn mallotig verhaal, waarbij de Javanen de
Nederlanders als blanke broeders zouden beschouwen. De werkelijkheid was wel
heel wat anders dan er indertijd door Norel aan kinderen werd verteld.

Thuiskomst van de veteranen, 1952
Van de schrijfster Nietha den Hartog is mij niets meer bekend dan dat zij, naast Frank
komt terug (1952)24 reeds eerder een jeugdboek had geschreven, Op onze schouders
(1949), met enige Indische fragmenten. Op onze schouders is overigens door de
uitgevers Boom-Ruygrok ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan uitgegeven nadat
het door een jury was bekroond.
Frank komt terug bespreekt de aanpassingsmoeilijkheden van enige veteranen uit
Indonesië. Ze hebben het daar ‘lollig gehad’:25
Je had er lollige fuiven, waarop je je werkelijk amuseerde en iedereen door
het dolle heen was.26
Een ander commentaar van een der veteranen:
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We gingen er wel niet heen voor een plezierreisje, maar het was toch een
machtige tijd, ondanks het feit, dat we daar eigenlijk vanaf onze eerste
dag over de terugreis praatten, had ik die paar jaar niet graag gemist. Zoals
we daar met elkaar omgingen, zoals je op elkaar kon vertrouwen!27
Volgens het verhaal waren het verblijf in Indië en het militair optreden aldaar eigenlijk
helemaal geen onplezierige belevenissen. Niets wordt gezegd over de morele
consequenties van het militair optreden in Indonesië, over de rechtvaardiging of
onrechtmatigheid van de onafhankelijkheidsstrijd, niets over de politieke
ontwikkelingen in Nederland, niets over de soevereiniteitskwestie. Het verhaal gaat
over de uiterlijke manieren van de veteranen, hun ruwe taal, over fuifjes, meisjes,
trouwen en het zoeken van een betrekking. Het woord ‘veteranen’ komt in het hele
boek niet voor.

Nederlands Nieuw-Guinea, 1982
Miek Dorrestein is in 1954 als ontwikkelingswerkster naar Nederlands Nieuw-Guinea
gegaan. Zij heeft meer dan een dozijn jeugdboeken geschreven, waaronder enige
over Nederlands Nieuw-Guinea. Eén daarvan is Paalwormen of pindakaas (1982).28
Het verhaal heeft een dubbele bodem. Het lijkt een verhaaltje te zijn, overigens met
heel veel couleur locale, over een Papoea-jongetje dat door omstandigheden
gedurende een aantal jaren in het huis van een Nederlandse bestuursambtenaar is
opgenomen. Alles gaat goed tot het moment dat de Nederlandse familie naar
Nederland zal terugkeren en de Papoea-jongen moet achterblijven. Hij heeft dan
grote moeilijkheden om zich aan te passen aan de Papoeacultuur, waar hij van
vervreemd is geraakt.
Als een metafoor staat het Papoea-jongetje voor heel Nederlands Nieuw-Guinea,
dat door Nederland in 1962 gedwongen werd verlaten.
De Nederlandse bestuursambtenaar, de pleegvader van het jongetje, moppert als
blijkt dat wanneer hij en zijn gezin Nieuw-Guinea zullen verlaten, met achterlaten
van de Papoea-jongen, deze jongen woedend en teleurgesteld is:
Ik begrijp hem niet. Er is toch nooit gezegd dat hij mee naar Holland zou
gaan. Hij moet dat idee maar gauw uit zijn hoofd zetten!29
De Papoea-jongen reageert hier jouwend op met:
Net doen of ik er bij hoor, hè. Maar als jullie naar Holland gaan, ben ik
ineens een vreemde. Ik was toch altijd jullie oudste zoon?30
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Hilarisch terugzien, 1986
Alet Schouten is een productieve schrijfster van jeugdboeken. Zij is geboren in 1917
en verbleef in de jaren 1920-1929 op Sumatra. Het boek Zoete meisjes en een tijger:
Een klein meisje in Nederlands-Indië 1920-1929 verscheen in 1986.31
Het boek geeft de jeugdherinneringen van een meisje, Netje, dat bij haar ouders
op een onderneming in Noord-Sumatra woonde. De Atjeh-oorlog en daarmee het
verzet van de inheemsen tegen de koloniale overheersing komen ook ter sprake. Alet
Schouten beschrijft een scène waarbij de vooroorlogse angsten van de Europeanen
voor een inheems oproer belachelijk worden gemaakt:
En dan was er nog een ander gerucht, over oproerige elementen. Op de
soos had ze iets opgevangen. Aan degene die het dichtst in de buurt was,
dat was toevallig Kareltjes moeder, had Netje gevraagd, ‘Wat zijn oproerige
elementen?’ Kareltjes moeder deed als een kat die je op haar staart trapt.
Ze vloog op, sloeg een hand over Netjes mond, bijna een klap en siste
zacht, ‘Dat mag je nooit zeggen! Nooit, nooit, hoor je!’ Het was zo'n
gefluisterde afschuw, dat Netje echt schrok. Dit had ze niet geweten. Er
bestonden van die woorden die iets heel smerigs betekenden al klonken
ze nog zo gewoon. Je kon ze niet in je mond nemen en dat deed ze ook
niet. Dat was om je dood te schamen.32
En als er dan geruchten zijn over werkelijke opstootjes, dan raakt de Europese
gemeenschap in paniek:
Na geruchten over opstootjes aan de kust, was er een soort paniek
uitgebroken. Iedereen ging zijn vrouw en kinderen thuishalen. [...] Na een
paar weken waren de oproerige elementen niet verschenen en de grote
paniek ging als een nachtkaars uit.33
De schrijfster maakt dus duidelijk dat in de jaren twintig een oproer of opstootjes
door Indonesiërs de volwassen Europeanen in Indië zeer emotioneerden. In de jaren
tachtig vertelt ze dat die emoties van toen, achteraf gezien, eigenlijk belachelijk
waren.

Gispende kritiek, 1992
Peter Vervloed, een onderwijzer in Udenhout, is zelf niet afkomstig uit Indonesië,
maar zijn echtgenote is er geboren. Hij is een productieve schrijver van jeugdboeken
over Indonesië. Het onderhavige boek, Slaap zacht, Mai,34 uit 1992, is een zogenaamd
‘makkelijk lezen’-boek dat bekroond is door de Kinderjury 1993.
Slaap zacht, Mai is het meest recente van de acht besproken boeken. Het is te
verwachten dat de ideologie van dit boek, vergeleken bij de
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Illustratie uit Peter Vervloed, Slaap zacht, Mai. Tilburg 1992.
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andere, het sterkst de thans overheersende ideologie weerspiegelt.
Het verhaal is als volgt. Bij het sterven van een 94 jaar oude vrouw, Mai, is haar
achterkleindochter, Kim, aanwezig. De laatste woorden van Mai, die ze gillend steeds
herhaalt, zijn: ‘Niet schieten! Niet schieten!’ Bij de begrafenis is ook een onbekende
man met zijn zoon, Rens, aanwezig. De onbekende man gedraagt zich vreemd: hij
huilt bij het graf. Later blijkt hij de kleinzoon te zijn van een zekere Jan van Daalen,
een legerofficier uit de Atjeh-oorlog. Deze Jan van Daalen heeft volgens het verhaal
in 1901 de hele bevolking van een kampong laten doden - 313 mannen, 189 vrouwen
en 59 kinderen - met uitzondering van een driejarig meisje. Jan van Daalen kreeg
wroeging over zijn bevel tot doden, is uit het leger gegaan en heeft het meisje onder
de naam Mai mee naar Nederland genomen en als zijn pleegdochter opgevoed. De
kleinzoon van Jan van Daalen, de onbekende man aan het graf, heeft zich altijd
schuldig gevoeld aan het gedrag van zijn grootvader jegens zijn pleegtante Mai en
jegens de gedode kampongbevolking.
De werkelijkheid35 is in details anders dan het verhaal. De echte legerofficier heette
Gotfried Coenraad Ernst van Daalen en niet Jan van Daalen. De executies hebben
niet plaatsgevonden op 11 juni 1901, zoals het verhaal zegt, maar op 14 juni 1904.
Het aantal gedode mannen, vrouwen en kinderen is exact juist. Volgens het verhaal
zou één Nederlander zijn gesneuveld; in werkelijkheid waren het twee marechaussees.
De echte Gotfried van Daalen heeft in tegenstelling tot het verhaal geen wroeging
gekregen. Hij heeft namelijk zijn militaire carrière gewoon voortgezet en hij heeft
het driejarig meisje ook niet als pleegkind aangenomen. Peter Vervloed beschrijft
verder een foto van de situatie waarbij tussen de dode Atjehers een Atjehs meisje
zit. De echte foto bestaat inderdaad,36 maar Vervloeds beschrijving wijkt in sommige
details hiervan af. Waarschijnlijk heeft Vervloed bepaalde feitelijke details niet in
overeenstemming met de werkelijkheid weergegeven om daardoor de vrijheid te
hebben om andere voor zijn verhaal wezenlijk belangrijke details te wijzigen zonder
op de vingers te worden getikt.
De dramatische redding van de driejarige Mai door Jan van Daalen beschrijft
Vervloed als volgt:
De soldaat stond op het punt de foto te maken. Toen hoorde Jan een zacht
gekreun naast zich. Hij keek. Vlak bij zijn laars zag hij een klein meisje.
[...] Jan wist niet wat hij moest doen. Hij keek naar het meisje dat nu zacht
huilde. Twee bruine handjes pakten zijn laars beet. Verward trok Jan zijn
been terug. Het meisje begon harder te huilen. [...] Het meisje ging zitten.
Ze huilde nog steeds. Jan zette de kolf van zijn geweer aan zijn schouder.
Hij richtte, maar het schot zou nooit komen. Met een schreeuw smeet Jan
zijn geweer van zich af. Hij pakte het meisje op en drukte haar tegen zich
aan. Toen maakte de soldaat de foto.37
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De schrijver geeft toch een gelukkige afloop aan het verhaal vol gruwelijkheden, dat
bestemd is voor lezers met de leeftijd van basisschoolleerlingen. De gelukkige afloop
ligt echter in het heden, doordat de achterkleindochter van Mai, het meisje Kim, en
de achterkleinzoon van Jan van Daalen, de jongen Rens, elkaar hebben gevonden.
De gelukkige afloop in het heden en de gruwelen in het verleden. Of anders gezegd:
het verleden van kolonialisme, van oorlog, van dood en angst en het heden van
dekolonisatie en terugblikken.

Samenvatting
Acht jeugdboeken zijn onderzocht met het oogmerk te zien hoe de ideologie van de
ouders van jeugdige lezers en andere volwassenen zich heeft ontwikkeld ter zake
van de dekolonisatie van Indonesië. Gestreefd is hierbij een representatieve en aselecte
keus te maken.
Het vooroorlogse boek van Hilgers uit 1936 geeft hard kolonialisme te zien en het
afwijzen van iedere vorm van zelfstandig worden van Indonesië. Het boek van Ems
van Soest uit 1946 beperkt zich tot de wandaden van de bersiap-periode zonder enig
gevoel voor de onmacht van de Indonesiërs om anders te handelen. Diet Kramer
daarentegen blijkt ondanks het haar persoonlijk getroffen leed in 1948 een
genuanceerd beeld te kunnen geven, waarbij de, weliswaar paternalistische, plicht
van de Nederlander om bij te dragen aan herstel van het land ten behoeve van de
bevolking, naar voren komt.
Over het militaire optreden van de Nederlanders is een en ander gezegd in de
onderzochte jeugdboeken. Norel maakt in 1949 een sentimenteel verhaaltje waarbij
vooral naar voren komt dat de inheemse bevolking verlangt naar de komst van
Nederlandse legereenheden om bescherming te verkrijgen tegen plunderende benden.
Nietha den Hartog maakt het in 1952 nog bonter door de hele militaire tijd voor de
uitgezonden Nederlandse militairen te kwalificeren als een ‘lollige tijd’. In 1982
verschijnt Miek Dorresteins boek over Nederlands Nieuw-Guinea. Een in de steek
gelaten Papoea-jongetje dient als metafoor voor de verlaten kolonie, die aan de
Republiek Indonesië moest worden overgegeven. Van Alet Schouten verschijnt in
1986 een boek waarin zij de koloniale mentaliteit met angst voor opstootjes op de
hak neemt.
Als laatste is er het boek van Peter Vervloed uit 1992. Onbarmhartig hekelt hij de
Atjeh-oorlog en daarmee het hele kolonialisme. De Atjeh-oorlog is van een eeuw
geleden. Felle kritiek is inmiddels in een jeugdboek mogelijk. Zulke kritiek is er
(nog) niet op de politionele acties. Die zijn pas een halve eeuw oud. Een happy end
heeft het boek van Vervloed, doordat twee kinderen, de één een nakomeling van een
koloniale dader, de ander een nakomeling van een slachtoffer van het kolonialisme,
elkaar ontmoeten; gesuggereerd wordt door de auteur dat beide kinderen het wel met
elkaar zullen vinden.
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De grote stilte na ‘Student Groen’
Henk Maier
Zo'n tachtig jaar geleden is het nu dat Student Groen, een Javaanse jongen uit Solo,
in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag een voorstelling van de opera Faust
bijwoonde. Met groeiende verbazing, zo vertelt ons Marco Kartodikromo in zijn
gelijknamige verhaal ‘Student Groen’ (Student Hidjo, uitgegeven in Semarang in
1919), ziet de jonge Javaan toe hoe Faust - oud, rijk, grijs, geleerd, en verzekerd van
een plaatsje in de hemel - plotseling verlieft op een jongedame en vervolgens zijn
hele leven ruïneert door een pact aan te gaan met de Duivel. Van een grijze en
deugdzame boekenwurm veranderd in een jonge aantrekkelijke man, weet Faust de
jonge vrouw inderdaad voor zich te winnen, maar de gevolgen zijn verschrikkelijk:
hij verliest alles wat hij bezit aan rijkdom, deugdzaamheid en wijsheid, en komt ten
slotte tot de ontdekking dat ook het plaatsje in de hemel hem ontnomen is.
Na afloop van de voorstelling blijft Student Groen enige tijd als aan zijn stoel
genageld zitten; hij heeft even tijd nodig om alles te verwerken. De Javaanse jongeling
is in Nederland om te studeren en, toevertrouwd aan een Haagse familie, heeft hij
tot dat moment een uiterst deugdzaam leven geleid teneinde wijsheid te bereiken.
Nu bekruipt hem het ongemakkelijke gevoel dat hij zojuist zijn eigen oude dag voor
zich heeft gezien, en in zijn drang de gang der dingen naar zijn hand te zetten kan
Student Groen vervolgens slechts één conclusie trekken: wat Faust overkomt in het
kunstwerk mag hemzelf in de werkelijkheid niet overkomen - en hij besluit ter plekke
zijn deugdzaamheid en studiositeit op te geven en van het leven te genieten nu hij
nog jong is en in Europa verblijft. Groen stort zich in de warme armen van de dochter
van zijn gastgezin, Betje, en met haar beleeft hij in bed en stad een aantal vrolijke
avonturen - totdat hij tot bezinning wordt gebracht door de brieven die hem vanuit
Java bereiken van ouders, vrienden en vriendinnen. Waarom niet in Java gebleven?
Westerse beschaving is afkeurenswaardig (‘Europese beschaving? Bah!’), zo beseft
Student Groen in een flits, en dus laat hij Betje zitten, bedrijft enige tijd ascese in
Amsterdam en keert vervolgens terug naar
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Java. Daar is inmiddels de inlandse belangenvereniging Sarekat Islam actief geworden,
en Groen stort zich gelouterd en opgewekt in de festiviteiten en vergaderingen die
de vereniging in zijn stad Solo organiseert. Dan ook zorgen zijn ouders dat hij huwt
met Dame Paars van wie hij vervolgens evenveel blijkt te houden als van zijn vroegere
verloofde Dame Blauw die met een broer van Dame Paars in de echt wordt verbonden.
Zo is iedereen blij en gelukkig. Wat is Java toch een heerlijk land! Zo vrolijk! Zo
mooi!
Marco Kartodikromo's Student Hidjo eindigt in een aanzet tot een pastorale. Student
Groen, inmiddels Officier van Justitie geworden, zal ongetwijfeld nog lang en
gelukkig met zijn Dame Paars leven, en vlak bij hem wonen niet alleen Javaanse
collega's maar ook enige Nederlandse bestuursambtenaren. Harmonie en geluk, zo
lijkt het, heersen alom in het land van Java, en Nederlandse en Javaanse bestuurderen
leven vredig naast elkaar. Europa hoeft voor hem niet meer, maar Groen is, net als
zijn schepper Marco Kartodikromo, realistisch genoeg om te beseffen dat hij toch
niet zonder diezelfde Europeanen kan - al is niet duidelijk voor hoe lang.
Het verhaal van Faust zet Student Groen aan tot denken en daden; op dezelfde wijze
zal Marco Kartodikromo met zijn Student Hidjo hebben geprobeerd zijn Maleistalige
lezerspubliek in het land van Java aan het denken te zetten. Met name de leden van
de Sarekat Islam dienden ervan te worden overtuigd dat gezamenlijke actie geboden
was in de naam van rechtvaardigheid en welzijn. Wat is dat eigenlijk, Nederland,
het land waar blanke koelies buigen voor bruine heren met geld, zoals dat zo mooi
en kort in Student Hidjo wordt beschreven? Wat zijn dat eigenlijk, Nederlanders, die
in Java zo lomp en neerbuigend kunnen zijn tegen inlanders? Wat doen ze in het land
van Java? Wat beweegt ze? Wat willen ze? En wat willen de inlanders? Hoe moet
het verder met Java? Hebben de Javanen die Nederlanders eigenlijk nodig om geluk
en wijsheid te bereiken?
Met Student Groen loopt het goed af. Door zijn confrontatie met Faust en Europa
bewust geworden van de verleidelijke bekoring van Java, lijkt voor hem nog een
lang en gelukkig leven met zijn Dame Paars te zijn weggelegd in zijn land van
herkomst. In die confrontatie is hij tot een Javaan gemaakt; Holland doet hem beseffen
dat hij slechts in het land van Java thuishoort, en dat hij slechts van Java houdt. Maar
evenzo weet hij dat hij de Nederlanders in zijn land zal moeten gedogen, en naast
en met hen verder moet - al is niet precies duidelijk hoe.
Met Mas Marco Kartodikromo liep het minder goed af. Student Hidjo had hij in
1918 in de gevangenis in Weltevreden geschreven, waar hij vastzat op beschuldiging
van opstandigheid tegen het koloniale gezag; ook daarna weigerde hij te buigen voor
Europa, en hij bleef een actieve rol spelen in de toenemende onrust op Java. Tien
jaar later werd hij
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Een beschadigde maar unieke foto van Marco Kartodikromo (met zijn vrouw) op zijn ziekbed in
Boven-Digoel (1932).
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zonder veel plichtplegingen naar het nieuw ingerichte verbanningsoord Boven-Digoel
gestuurd. Daar is hij in 1932 gestorven. Er is een foto van hem bekend waarop hij,
door tbc geveld, vanaf zijn ziekbed in de camera kijkt, zijn vrouw naast hem. Een
portret dat blijft fascineren. Een heel leven, een hele wereld, een heel tijdperk lijkt
zich in die ene foto samen te ballen. Zoveel treurigheid. Zoveel vastberadenheid.
Tegen de tijd dat hij overleed, was Marco Kartodikromo in het land van Java zo
goed als vergeten. Het koloniale Gezag leek er in geslaagd de herinnering aan zijn
politieke activiteiten uit te wissen. Zijn verhalen - Mata Gelap bijvoorbeeld, Rahasia
kraton terbuka en Student Hidjo - leken uit het geheugen van zowel schijvers als
lezers te zijn weggezakt. Echo's van zijn woorden, zijn zinnen en zijn gedachten
waren nauwelijks meer te horen.
Wat betreft dat laatste staat het werk van Marco Kartodikromo overigens bepaald
niet alleen. Vergetelheid was het lot dat nagenoeg alle proza en poëzie trof dat in de
eerste twee decennia van deze eeuw werd gepubliceerd in het Maleis, de taal van
vrolijkheid waarvan steeds meer critici van het koloniale systeem zich bedienden als
teken van saamhorigheid en verzet. Het zijn verhalen over njai's, over Chinezen,
over Europeanen, over inlanders, goed en slecht, over de contacten tussen hen en
over hun pogingen zich met elkaar te verstaan. Veel van dit proza en de poëzie laat
zich lezen als pogingen, soms bewust, soms onbedoeld, om een samenleving op te
roepen waarin het belang van contacten tussen culturen en vermenging van rassen
centraal staat; helden en heldinnen reflecteren en discussiëren over ‘de anderen’ en
proberen met dat ‘anders zijn’ in het reine te komen op een positieve en constructieve
manier. Het is een wereld waarin de verschillen tussen rassen en culturen onduidelijke begrenzingen, onduidelijke eigenaardigheden - op allerlei manieren van
een vraagteken worden voorzien.
In de laatste jaren van het koloniaal bewind lijken Student Hidjo en al die andere
verhalen en gedichten vergeten: een prachtig voorbeeld van de amnesia waaraan de
Indonesische geschiedschrijving zo rijk is. Wat betreft literair werk - en daarover
gaat het hier - vonden latere in het Maleis schrijvende auteurs en het koloniale Gezag
elkaar in de bewering dat de moderne Maleise literatuur is ontstaan rond 1920, met
verhalen als Sitti Noerbaja en Azab dan Sengsara - en dat zijn verhalen waarin voor
Europese en Chinese helden geen plaats meer is. Het is op zijn minst ironisch te
noemen dat deze boeken werden gepubliceerd door Balai Poestaka (tot 1917 Bureau
voor de Volkslectuur geheten), een door de koloniale overheid gesponsord
uitgevershuis dat was opgezet om de onrust onder de plaatselijke bevolking te
neutraliseren. Zoals het door een van zijn directeuren werd geformuleerd, zag Balai
Poestaka het als zijn taak ‘door het onder de Inlandsche bevolking brengen van goede
en nuttige lectuur een tegengewicht te stellen tegenover de door particuliere uitgevers
verspreide prikkel- en sensatielectuur, welke
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vaak een schadelijke invloed uitoefent op het gedachtenleven van den lezer’ (cf.
Jedamski 1992: 125). ‘Goed’ en ‘nuttig’ waren begrippen waarmee de ontwikkeling
van de Maleise literatuur op zijn zachtst gezegd gestuurd kon worden in een richting
die het koloniale bestuur welgevallig was.
Het feit dat een opgewekte roman als Student Hidjo vergeten werd is evenzo een
voorbeeldig bewijs van de toenemende sociale en raciale verstarring waaraan de
koloniale samenleving na, grofweg, 1920 ten prooi valt. Voor de vrolijkheid die van
elke bladzijde van Marco's geschriften spat, is geen plaats meer; de pogingen om
een geïntegreerde en harmonieuze samenleving te scheppen worden zowel in de
praktijk als in de literatuur opgegeven. De samenleving van Nederlands-Indië werd
tot een plurale ofwel een gesegmenteerde samenleving waarin, zo vertellen ons
historici en sociologen, een aantal groepen naast elkaar leefden die zich steeds meer
in zichzelf keerden en niet dan met grote moeite bijeen konden worden gehouden.
Europeanen beperkten hun contacten zoveel mogelijk tot andere Europeanen, inlanders
wendden zich tot inlanders, Chinezen werden tot Chinezen veroordeeld, en voorzover
er sprake was van integratie, dan was dat vooral een integratie binnen deze drie
groepen afzonderlijk. Samenwerking tussen vertegenwoordigers van de drie
‘bevolkingsgroepen’, zoals de officiële term werd, bleef bestaan, maar die was veeleer
ingegeven door functionele noodzaak dan door overwegingen van oprecht gevoelde
sympathie (cf. Van Doorn 1994: 51-79). Inlanders durfden, mochten, en wilden niet
met Europeanen omgaan. Europeanen zagen vooral met arrogante superioriteit op
de inlanders neer. Chinezen hadden het vooral druk met zichzelf. De maatschappelijke
ontwikkelingen in het land van Java en in Nederlands-Indië als geheel namen in de
periode tussen 1920 en 1940 een grimmige wending.
Het is een generalisatie, en, hoe gevaarlijk ook, generalisaties zijn nodig om een
verhaal te creëren; bepaalde gebeurtenissen en verschijnselen herhalen zich zo vaak
en zo nadrukkelijk dat ze van centraal belang lijken en gebruikt kunnen worden als
cruciale elementen in de beschrijving van de situatie waarin deze gebeurtenissen en
verschijnselen zich voordoen.
Er is een tweede, al even gevaarlijke, generalisatie: literaire verhalen zijn verhalen
die op compacte en samenvattende wijze het denken en doen van een bepaalde groep
in een samenleving presenteren en sturen; ze geven antwoorden op de vraag wat
mensen die zich tot een bepaalde groep rekenen bezighoudt, wat hun problemen zijn,
welke oplossingen ze zien. Marco's Student Hidjo is er een voorbeeld van: Europese
beschaving brengt Javanen op het verkeerde pad en is dus ‘bah’, en hoewel de
Nederlanders niet zijn weg te denken uit Java, dienen de contacten met hen tot een
minimum te worden beperkt.
Njoo Cheong Seng's ‘Nona Olanda sebagi istri Tionghoa’ (‘Een Neder-
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landse vrouw als Chinese echtgenote’), gepubliceerd in 1925, is een ander voorbeeld
van zo'n literair verhaal. Het is het relaas van de Chinese jongen Johnny die tegen
de wil van zijn ouders met het Hollandse meisje Diana trouwt, die daarmee evenzo
de wil van haar ouders trotseert. Het huwelijk is gelukkig, vooral omdat Diana zich
tot een goede Chinese vrouw ontwikkelt; het geluk lijkt volmaakt als ze een zoontje
krijgen dat ook de families van beide echtelieden verzoent met het ‘gemengde’
huwelijk. Dan echter overlijdt Diana, en in een moment van zwakte verzucht Johnny
dat hij ‘dit eigenlijk nooit had moeten doen’. Heel even maar wordt de lezer dit kijkje
in zijn ziel gegeven, want onmiddellijk daarna is Johnny opnieuw de pragmaticus
die besluit ervan te maken wat ervan te maken is: zijn zoon zal tot een goede Chinees
worden opgevoed en de contacten met de Nederlanders zullen tot een minimum
worden beperkt. De moraal van het verhaal is eigenlijk net zo duidelijk als die van
Student Hidjo, en zoals Marco's verhaal kan worden gelezen als een samenvatting
van de ontwikkeling in het denken van de ‘bevolkingsgroep’ der inlanders, zo kan
‘Nona Olanda’ gelezen worden als een samenvatting van het denken binnen de
‘bevolkingsgroep’ der Chinezen. Het is een van de vele verhalen die Njoo Cheong
Seng schreef om zijn lezers - en gezien de problemen en vragen die worden besproken
zullen dat primair lezers van Chinese komaf zijn geweest - te dwingen na te denken
over de vraag wat het betekent Chinees te zijn in een samenleving die ‘Chinezen’
als vreemden en buitenstaanders wilde zien, zelfs hen die al generaties lang in het
land van Java woonden.
Een derde voorbeeld van een literair verhaal is Salah Asoehan natuurlijk,
geschreven door Abdoel Moeis en voor het eerst gepubliceerd in 1928. Het is het
verhaal van de inlandse jongen Hanafi die verlieft op het meisje Corrie dat naar de
Wet tot de Europese bevolkingsgroep behoort. Na veel twijfel en aarzeling trouwt
Hanafi met haar en hij kan zich vervolgens wettelijk tot Europeaan laten maken om daarna tot zijn grote woede tot de ontdekking te komen dat hij daarmee een
buitenstaander, een vreemdeling is geworden voor zowel inlanders als Europeanen,
onacceptabel voor beide groepen. Het huwelijk wordt een ongelukkig huwelijk, en
net als in Njoo's ‘Nona Olanda’ zijn ook in Salah Asoehan dood en ondergang de
oplossing: Corrie sterft en Hanafi pleegt zelfmoord, in weerwil van de pogingen van
zijn familie om hem weer binnen de warmte van de inlandse bevolkingsgroep te
trekken.
Student Hidjo, ‘Nona Olanda’ en Salah Asoehan: het zijn verhalen die op een
exemplarische manier meer vertellen dan ze vertellen, zoals een goed literair verhaal
dat betaamt. Helden en heldinnen staan voor iets groters, iets ruimers, en de individuen
worden tot allegorische personages, tot typen die één en hetzelfde patroon volgen:
ze tonen de lezers dat contacten tussen de verschillende bevolkingsgroepen op niets
dan problemen, teleurstelling en ondergang kunnen uitlopen. De conclusie
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zal duidelijk zijn: vermijd omgang met ‘anderen’. Wend je af van die ‘anderen’, lieve
lezer!
En daarmee is dan nog een derde generalisatie gegeven waarin de Maleistalige
verhalen die werden gepubliceerd vóór de Japanse bezetting van Nederlands-Indië
kunnen worden samengevat: steeds minder Nederlanders komen er voor in het Maleise
literaire leven. Finaal hoogtepunt van deze ontwikkeling is de eerste (en laatste)
Maleise roman, Belenggoe van Armijn Pane, een prachtig gecomponeerd verhaal
over een driehoeksverhouding gesitueerd in Batavia, geschilderd als een stad zonder
Nederlanders. De vraag wat de Nederlanders voor Indië/Indonesië betekend hadden
was onbespreekbaar geworden.
Wie nu waren de lezers van deze verhalen waarin op zo'n stuurse manier wordt
afgerekend met de mogelijkheid van warme contacten tussen inlanders, Europeanen
en Chinezen? Concrete gegevens zijn moeilijk te achterhalen; het feit dat in deze
jaren van raciale verstarring en culturele vervreemding literaire kritiek een slechts
sporadisch beoefend genre was, maakt het er alleen maar moeilijker op. Enkele
concrete feiten mogen volstaan om de gedachten te bepalen. Van de Maleistalige
verhalen die Balai Poestaka in de jaren dertig uitgaf, kwamen er ongeveer 1.500
exemplaren in commerciële omloop; van zogenaamde ‘Chinees-Maleise’ verhalen
en publicaties uit Sumatra - in de literatuurgeschiedschrijving is deze driedeling
tegenwoordig de meest gangbare - zal de oplage ongeveer dezelfde zijn geweest,
met slechts een enkele uitschieter naar boven. In 1940 moeten er ongeveer 400.000
mensen zijn geweest die drie miljoen boeken leenden uit de bibliotheken die Balai
Poestaka in de kolonie had opgezet, op een bevolking van 70 miljoen. Tussen 1920
en 1940 werden er ongeveer 1.700 verhalen gepubliceerd, dat wil zeggen gemiddeld
80 per jaar, ten behoeve van een bevolking waarvan in 1930 ongeveer vier miljoen
zielen geletterd waren, en ongeveer 200.000 Nederlands kenden.
Het zijn niets dan ruwe schattingen en feiten waaruit in ieder geval duidelijk zal
zijn dat het potentiële lezerspubliek niet meer dan een kleine groep was binnen de
totale bevolking. Ongetwijfeld lazen deze geletterden meer kranten en tijdschriften
dan boeken, en daarin zullen ze, anders dan in de verhalen, wél voortdurend
geconfronteerd zijn geweest met de daadkracht van het koloniaal Gezag dat zowel
de bevolkingsgroep der inlanders als die van de Chinezen op afstand hield en
vernederde. Dezelfde groep van geletterden ook, beter opgeleid en geconcentreerd
in de steden, zal bovendien voortdurend met Nederlanders te maken hebben gehad
in hun dagelijkse leven, en dat dagelijkse leven werd door tegengestelde tendensen
ontregeld: Nederlanders, overtuigd van hun superioriteit en kracht, gingen zich steeds
actiever bemoeien met de samenleving, terwijl inlanders, gefrustreerd, onverschillig,
boos, zich juist steeds nadrukkelijker afwendden van diezelfde Nederlanders.
Kortom, het aantal actief geletterden was gering in aantal, en juist
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zij hadden veel met Nederlanders te maken. Tegen die achtergrond wordt het lezen
van de Maleistalige verhalen waarin nauwelijks Nederlanders voorkomen, zo
ongemakkelijk en vervreemdend. Onwetend dat zij in de voetsporen traden van
Marco Kartodikromo en zijn leermeester Tirto Adisoerjo, van G. Francis en H.
Kommer, van Lie Kim Hok en Oey Peng Long, lijken schrijvers een soort realisme
te beoefenen in een zich langzaam standaardiserend Maleis, maar het is een vreemd
soort van realisme: een van de groepen die in de realiteit van lezers en schrijvers zo
nadrukkelijk en alomvattend aanwezig was, ontbreekt. Het is of de lezer steeds weer
een nieuwe portie gado-gado krijgt opgediend, maar dan wel zonder de pindasaus.
De term ‘realisme’ lijkt eigenlijk niet zo goed van toepassing, net zo min trouwens
als de term ‘roman’ die veel te Nederlands is.
In 1930 schrijft de Sumatraanse journalist Adi Negoro tijdens zijn terugkeer van een
verblijf in Europa het volgende:
Azië is wakker geworden. Het heeft een besef van eigenwaarde ontwikkeld
en weet inmiddels hoe en op welke manier het zijn leven moet verdedigen.
Alles zal uiteindelijk goed komen. Het Indonesische volk zal niet verzinken
of verdwijnen. [...] Een volk van meer dan vijftig miljoen kan niet zo maar
van de aardbodem worden weggevaagd. [...] Azië heeft sneller de geheimen
van het leven in Europa doorgrond dan omgekeerd. Tot nu toe blijven de
Nederlanders rondtasten en zoeken naar het geheim van de Indonesische
ziel. [...] Opgeleide Indonesiërs weten heel goed hoe ze moeten omgaan
met Europeanen. De meeste Nederlanders weten niet hoe ze met ons
moeten omgaan [...]. De ziel van de Indonesiër die oprijst onder de invloed
van de Indonesische natuur verschilt aanzienlijk van de ziel van de
Nederlander die wordt beïnvloed door dat deel van de natuur in Europa
dat tussen Schelde, Maas en Rijn ligt. [...] Europa baseert zijn leven op
begeerte. ‘Europa komt tot ons in begeerte’ heeft de Hindu-dichter
Rabindranath Tagore ooit gezegd, en dat is de reden dat de deur van ons
hart gesloten en op slot is (Adi Negoro 1930: 27-28).
Inderdaad: het leest als een echo van ‘Student Groen’, vol van zelfvertrouwen en
eigenwaarde die overigens worden gedefinieerd in termen van de ‘ander’. Het leest,
net als ‘Student Groen’, als een exemplarische samenvatting van de gevoelens die
de woorden van de inlandse geletterden steeds intenser gingen domineren, ook de
woorden van hen die in de jaren dertig tot actieve coöperatie met het Gezag besloten:
de deur van de harten der inlanders zou na 1930 steeds steviger op slot gaan. Inlandse
eigenwaarde, zelfvertrouwen, en onverschilligheid jegens de
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‘ander’, en weinig pogingen om te doorgronden wat het betekende met Europa in
contact te zijn geweest.
Maar het mes sneed aan twee kanten. Ook aan Nederlandse zijde groeide het
onbegrip: het koloniale Gezag tastte voortdurend mis in zijn beheer over Indië, en
ook hierin kan het literaire leven in het Maleis, dat in 1928 door een aantal geletterden
tot de nationale taal van Indonesië was uitgeroepen en het nationalisme in zijn kielzog
meesleepte, als illustratie dienen. De richtlijnen, bijvoorbeeld, die Balai Poestaka
volgde in zijn publicatiebeleid waren erop gericht verhalen te verbieden waarin
godsdienst, ras, politiek en seks ter sprake kwamen - en wat blijft er dan nog over
voor hen die over de wereld rondom wilden schrijven? Dwaze richtlijnen,
verlammende regels die de scheiding der geesten slechts konden bevestigen en
versterken. Hoe kon men op die manier nog in het reine komen met de ‘ander’? Hoe
kon men zich met dat soort bizarre restricties nog verstaan met ‘het andere’? De
kloof tussen de inheemse intelligentsia die zich ‘Indonesisch’ ging noemen en de
Nederlandse intelligentsia die zich ‘Europees’ noemde kon zich alleen maar verwijden.
De afstand tussen de gewone man en de Nederlandse bestuurderen kon zich slechts
verdiepen.
Door deze antagonisering werd het voor beide partijen bijna onmogelijk om het
kolonialisme en zijn gevolgen voor Indië te overdenken. Sterker nog: er was geen
behoefte aan om het koloniale systeem te doorgronden en de effecten ervan op het
persoonlijke en maatschappelijke leven door te denken, te formuleren en op te lossen
- en dat terwijl die effecten zeer verstrekkend waren en het koloniale systeem het
leven op allerlei manieren een nieuwe richting in dwong. De beroemde ‘Polemik
Kebudajaan’ (Polemiek der Cultuur), de vaak exemplarisch genoemde discussie die
inheemse intellectuelen in de jaren dertig in kranten en tijdschriften met elkaar
voerden over het verschil tussen Oost en West, Arjuna en Faust (een echo van
Marco?), spiritualisme en materialisme verzandde, in weerwil van een aantal goede
aanzetten, al heel snel in clichés, holle frasen en simplificaties; het is verleidelijk het
gebrek aan denkkracht en vermogen tot formuleren mede te verklaren uit het zo luid
beleden zelfvertrouwen. Deelnemers aan de polemiek zoals Takdir Alisjahbana,
Soetomo en Sanusi Pane namen in hun geschriften al spoedig hun toevlucht tot vage
algemeenheden en simpele karakteristieken - en bovendien was er altijd en overal
de schaduw van de censuur die geestkracht en doordachtheid bepaald niet bevorderde.
Slechts degenen die in verbanning waren gestuurd zoals Hatta, Soekarno en Sjahrir
lijken in staat te zijn geweest diepere en vruchtbare gedachten te ontwikkelen over
de invloed die het kolonialisme op de Indonesische samenleving had. Een voorbeeld
daarvan zijn de brieven die Sutan Sjahrir schreef en die pas na de Japanse periode
werden gepubliceerd:
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Vroeger ging onze actie tegen de verhouding Nederland-Indonesië; zij
richtte zich dus tegen Nederland en het Nederlandse imperialisme. Wij
vormden ons nationalistisch bewustzijn, onze ideologie, in antithese met
de Nederlandse historie in ons land, met de bestaande Nederlandse
overheersing. Het onvermijdelijke gevolg van deze zienswijze is, dat elk
nationalisme dus insluit anti-nederlandisme, misschien niet intellectueel,
maar zeker wel als geestelijke achtergrond, als stemming, als mentaliteit.
[...] De basis van de nationalistische propaganda was dus van het begin af
aan een onredelijk maar een bestaand gevoel, een realiteit, en wel haar
voornaamste realiteit.
De non-coöperatieve beweging is de zuiverste uitdrukking van dit koloniaal
nationalisme. Dat ik nooit een werkelijke non-coöperator ben geweest, is
een gevolg van het feit dat ik steeds gevoeld en begrepen heb, dat de
mentaliteit, de geest van de non-coöperatie wel een krachtbron vormde
voor onze beweging, maar kennelijk geen ideaal kon zijn, dikwijls
onsympathiek en bekrompen was, dikwijls samenhing met lagere gevoelens
en instincten. Ik kon de non-coöperatie altijd alleen aanvaarden als een
effectief middel in de nationalistische propaganda, dus voor de verbreiding
van de nationalistische idee; ik heb er nooit een filosofie op kunnen
bouwen. [...] Het gedwongen coöperator worden van velen op het ogenblik
gebeurt dan ook maar al te vaak in zelfvernedering, in de overtuiging dat
non-coöperatie eigenlijk het ware is, maar helaas nu niet uitvoerbaar,
omdat de regering er zo meedogenloos tegen optreedt.
Ik ben nu tot de overtuiging gekomen, dat de situatie in de wereld zo
veranderd is, dat de nationalistische propaganda in antithese tot de
Nederlandse overheersing niet meer de voornaamste taak van onze
beweging kan zijn, dat er een groter, directer en dankbaarder taak is
gekomen. [...] Er gaat immers een reële basis van samenwerking ontstaan
tussen Nederland en Indonesië. (Sjahrazad 1945: 178-179)
Dat zijn veelbelovende aanzetten tot een echte reflectie over het breukvlak tussen
Nederland en Indië, maar ze kwamen te laat: de deuren waren al te vast op slot
geslagen, en voor een verdere uitwerking van gedachten over ‘de ander’ was in de
Japanse periode al helemaal geen plaats meer.
Dit gebrek aan inzicht en begrip bij geletterde Indonesiërs over ‘Europa’, deze
onverschilligheid jegens ‘de Nederlanders’ is nooit meer hersteld; het is alsof
Indonesiërs weigerden te beseffen dat hun wereld door het kolonialisme ingrijpend
was veranderd en zij geen zin hadden daarvan rekenschap af te leggen. En opnieuw
is de literatuur een handzame bron om dit te illustreren.
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In de meeste verhalen die vóór de Japanse tijd werden gepubliceerd, waren
Nederlanders gewoon niet aanwezig; in de literaire verhalen over de Revolutie - een
schier onuitputtelijke bron van inspiratie voor literatoren na 1945 - waren de
Nederlanders natuurlijk niet te verzwijgen als de grote tegenspelers en tegenstanders,
maar nu echter bleven ze poppen, zonder gezicht, zonder nuance, zonder
beweegredenen. De beschrijvingen van Nederlanders (en Europeanen) bleven
gevangen in een aantal clichés die ‘de ander’ bepaald niet dichterbij brachten, en een
beter begrip van de contacten niet bevorderden. De vraag hoe de Europeanen zich
meester hadden kunnen maken van de gordel van smaragd werd nauwelijks
aangeroerd, de vraag hoe het koloniale systeem zich zo diep had kunnen invreten in
de plaatselijke bevolking evenmin. Met de Nederlanders, met het kolonialisme is
men nooit in het reine gekomen, gewoon omdat de basisvragen niet werden gesteld.
Is het misschien een denkbeeldig probleem dat alleen Nederlanders, die zich
verwaarloosd en onbegrepen voelen, bezighoudt? Natuurlijk niet: zonder het
kolonialisme had Indonesië niet bestaan, om het simpel te formuleren. En om het
iets meer genuanceerd uit te drukken: de manifestaties en middelen van de Europese
macht - van trein tot boekdrukkunst, van posterijen tot geïnstitionaliseerd onderwijs,
van tijdsaanduidingen tot medische zorg - hebben de plaatselijke samenleving
ingrijpend en diep veranderd. Bepaald geen krassen op een rots; veeleer bouwputten
voor een nog steeds te voltooien gebouw, maar geen mens die zich in Indonesië
afvroeg hoe die bouwputten gegraven waren en of ze stevig genoeg waren om de
‘Indonesische cultuur’ te dragen.
In de Maleistalige literatuur zou het tot 1980 duren voordat de clichés van de
Nederlanders tot een probleem werden en de vraag van ‘de ander’ serieus ter sprake
werd gebracht; datzelfde geldt voor de intellectuele wereld als geheel waaruit de
schoolboeken en tekstboeken voortkomen die het denken en doen van de bevolking
van Indonesië bepalen. Men denke aan Burung-burung manyar (De wevervogels),
het verhaal dat Mangunwijaya schreef over een man die de kant van de Nederlanders
kiest en daarvoor beweegredenen heeft die overtuigend en ontroerend worden
geanalyseerd. En zoals alle gedachten over moderne Maleise literatuur uiteindelijk
bij het werk van Pramoedya Ananta Toer uitkomen, is dat ook het geval met deze
vraag over de rol van de ‘ander’ in de constructie van Indonesië. Pramoedya immers
is het die in zijn tetralogie over Minke alias Tirto Adisoerjo laat zien hoe zeer de
moderne Indonesiër bepaald en gestuurd is door zijn contacten met de Nederlanders,
door zijn kennismaking met Europese verworvenheden. De opwinding die Minke in
de eerste bladzijden van Aarde der mensen toont over de Europese techniek spreekt
boekdelen. Geen schaamte, geen afkeer, maar analyse en opwinding - en Minke stelt
zich voortdurend de onvermijdelijke vraag: hoe kom ik er als Javaan mee in het
reine?
Pramoedya laat zien dat voor een goed begrip van het moderne Indo-
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nesië teruggekeerd dient te worden naar het begin van deze eeuw, toen ‘de ander’
zich toegang verschafte tot het leven en de ziel van de inlander en aan beide kanten
nog werd geprobeerd een evenwicht te bereiken, hoe tijdelijk, hoe tentatief ook. Ook
de literatuur zal daar opnieuw moeten beginnen, zo lijkt Pramoedya te suggereren,
en ze zal de draden moeten oppakken die Marco Kartodikromo, net als Minke, uit
handen werden gerukt toen hij probeerde in het reine te komen met Europa, met de
Nederlanders, met de cultuur van Faust. Het is geen toeval dat Pramoedya in
Voetsporen en in Het glazen huis ruime aandacht besteedt aan juist Marco
Kartodikromo die ons wordt geschetst als een opgewonden leerling van diezelfde
Minke, vol woede over het koloniale systeem maar tevens vol bewondering voor en
nieuwsgierigheid naar ‘Europa’. Bijna net als Student Groen. Terug naar af. En
opnieuw beginnen.
De Maleise literatuur heeft zich na 1920 eigenlijk niet meer met het kolonialisme
en zijn gevolgen voor de Indonesische samenleving bezig gehouden. En daarmee
heeft ze de rol die ze als opvoedster en aanzetster tot nieuwe gedachten had kunnen
spelen laten varen. Ze is een marginaal verschijnsel geworden, en al hun welbedoelde
aanzetten ten spijt zijn schrijvers al even marginaal gebleven in de opvoeding en
vorming van de Indonesische natie. Pramoedya's werk lijkt gewoon te laat op het
toneel verschenen om ‘literatuur’ nog een rol van betekenis te laten spelen in de
constructie van de moderne Indonesische cultuur die nog steeds niet weet hoe Europa
moet worden ingepast.
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An absentee enemy
The non-existence of ‘The Dutch’ in Indonesian literary works
Goenawan Mohamad
Every year Indonesians celebrate the wrong image of their revolution. Around the
17th of August, or Independence day, people build wooden or bamboo ceremonial
gates (or gapura) at the entrance to the little alleys leading to their kampongs and
invariably, the pictures painted on them, in styles which are both clumsy and crude,
are all about a muscular man in green battle-dress, with a red and white headband
around thick, long hair, holding a gun or a blood-stained bamboo spear.
The message that comes across to the public mind is that it was the guerrillas who
won Indonesia's Independence through armed struggle. I once conducted a kind of
survey, using the method of sketchy interviews, asking about fifteen young people
under thirty from various places in Indonesia whether they thought that the Proklamasi
on the 17th of August, 1945, was the outcome of, and preceded by, a guerrilla war
for Independence. Most of my respondents answered ‘yes’ - as if the history books
they read (if they read them at all) give no clue whatsoever to the fact that there were
more meetings and rallies than bullets and battles before Sukarno and Hatta signed
a text proclaiming to the world Indonesia's freedom from Dutch and Japanese colonial
power.
The war that eventually gave birth to the country's Independence on the 17th of
August, 1945, was not an Indonesian war. The Japanese occupation ended after the
American atomic bombs exploded destroying Hiroshima and Nagasaki, thereby
finalizing Japanese defeat. Three and a half years earlier, it had been Dutch military
forces controlling the colony that surrendered without much resistance to the invading
Japanese Imperial Army.
Indubitably there would have been visible signs of joy among the Indonesian
population at seeing their old master brought low by an East Asian power. Yet the
last days of the Dutch in Indonesia were generally unmarked by the savage cry for
revenge foretold in a poem attached to Multatuli's Max Havelaar, titled ‘De Laatste
Dag der Hollanders op Java’ - although apparently there were Indonesians who
sensed that a mood of vengeance was not out of place in 1945:
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Dan zullen wij onze oren strelen
Aan uwer vrouwen klaaggeschrei,
En staan, als juichende getuigen,
Om 't doodsbed van uw dwinglandij.
Dan zullen wij uw kindren slachten
En de onze drenken met hun bloed,
Opdat der eeuwen schuld met rente,
Met woekerwinste word' vergoed.1

This poem, like the crudely crafted drawings on the kampong gates, may be just an
expressed preference for the dramatic; after all, massacres and war make better poems,
paintings or films than politics and diplomacy do. Or maybe, in the New Order
Indonesia, one should not underrate the military bias in Indonesia's current public
arts and the way the regime wants to represent the past. Recent monuments built in
various Indonesian towns to commemorate the perjuangan years, overwhelmingly
depict soldiers in uniform with guns or in armed vehicles.
Still, the fact remains: the whole corpus of documents from the pre-1945 nationalist
movement betrays a general lack of urgency on the part of the Indonesian political
activists to look into the possibility of waging an armed struggle against the Dutch.
Sukarno's idea of a revolution, as mentioned in the text of his defence before his
celebrated trial

Goenawan Mohamad (omslag tijdschrift Gatra, april 1996).
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and imprisonment, Indonesia Menggugat, has nothing to do with guns, bombs, and
grenades. Even the communist uprising in 1926, as well as Tan Malaka's Bolshevik
letters, give no hint of bearing a dictum similar to Mao Zhedong's, stressing that
power emerges from the barrel of the gun. I am persuaded that one of the basic
political problems with which Indonesia has had to grapple since Independence namely, how to deal with the problem of the role of the army - has its origin in the
absence of any serious thinking about devising a military option in an ongoing political
movement for national liberation.2
Further research is required to explain why the mainstream of Indonesian political
thinking on national liberation was seemingly untouched by a profoundly adversial
attitude towards the colonizing power as expounded in the works of other Third
World intellectuals, particularly in the ideas of Franz Fanon and Amilcar Cabral,
who promote the balancing of the violence of the colonial regime by the
counter-violence of the native, who speak like Fanon does, of the ‘alterity of rupture,
of conflict, of battle’.3
This article is just an attempt to describe what I see as an imbalance of
representation - and in a way it is also an imbalance of the ‘violence’ implied in the
construction of the ‘native’ by the ‘Dutch’ and the ‘Dutch’ by the ‘native’ in the
Dutch-Indonesian encounter. Let me begin with Kartini's anguish, expressed in one
of her famous letters early in this century, when this extraordinary daughter of the
regent of Jepara privately complained about the way the Dutch treated the Javanese:
‘The Hollanders laugh and make fun of our stupidity, but if we strive for
enlightenment, then they assume a defiant attitude towards us...’.
This is her story:
I shall relate to you the story of a gifted and educated Javanese. The boy
had passed the examination, and was number one in one of the three
principal high schools of Java. Both at Semarang, where he went to school,
and at Batavia, where he took his examinations, the doors of the best houses
were open to the amiable schoolboy, with his agreeable and cultivated
manners and great modesty.
Everyone spoke Dutch to him, and he could express himself in that
language with distinction. Fresh from this environment, he went back to
the house of his parents. He thought it would be proper to pay his respects
to the authorities of the place and he found himself in the presence of the
Resident, who had heard of him, and here it was that my friend made a
mistake. He dared to address the great man in Dutch.4
Kartini's is a testimony to the paradox of subjugation - generated by the colonial
policy of race and language.5 The paradox also underlies the whole Dutch cultural
policy in Indonesia. It is basically a discovery
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and, at the same time, a control of alterity. The Dutch, or better, to use Maier's more
apt metaphor, the ‘Authority’, constructed the ‘native’, and then tried to create
something out of it and/or put it into a governing narrative. Its expression is either
outright racist (dogs and inlanders were not allowed to enter certain places), or
something more subtle, and more diverse. One can discern it as the idealization of
otherness in the Mooie Indië-style of painting, in the way members of the
Theosophical Society (apparently a group of significant influence among both the
‘Dutch’ and ‘native’ intellectuals in the late 20s) romanticized the ‘East’, or in Boeke's
theory of dual economy. It could even have a protective pretext (or sentiment, if you
will), guarding the ‘native’, the noble savage, from cultural impurity. This may
explain the remoteness of Indonesian literary works under the Dutch colonialism
from any contact with contemporary European arts of the avant garde, or in the
educational design to save the ‘native’ from the abyss of ignorance and superstition,
as many proponents of the Ethical Policy liked to claim.6
The option, which allowed the ‘native’ (or to be more specific, ‘the best of natives’)
to become a member of the colonial society on an equal footing to the ‘Dutch’ in a
process called gelijkstelling, underlines the paradox. This was a policy of openness
- making the categorical boundary, or better, the apartheid, permeable - and yet it
was a reiteration of closure, since in the end the standard of achievement set by the
Authority was not to what extent the ‘natives’ could become ‘human’, but to what
extent they could become ‘Dutch’. The ‘natives’, while striving to meet the standard
- which they sometimes succeeded in doing - perpetuated their fundamental inferiority.
In short, colonialism is identity-thinking, to borrow Adorno's word, on a grand scale.
Yet, interestingly, no social act of quid pro quo was noticeable among the
colonialized. The ‘natives’ created no coherent ‘Other’. What strikes me in reading
texts expressing Indonesian nationalist ideas and Indonesian novels from the last
half century is the absence of any pronounced act of essentializing the enemy; ‘The
Dutch’ hardly exist, even as a racial entity.
Sukarno's call to form a ‘brown front’, Naar het bruine front!, published in Suluh
Indonesia Muda in 1927, was probably the only political appeal he wrote that has a
racial argument in it. It was written, in Dutch, as a response to an abortive idea,
propagated by the Soerabaiasch Handelsblad, which he described as a ‘conservative
newspaper’, to create ‘a white front to put up a stronger opposition to the “native”
masses’. The idea apparently received no support from the ‘whites’, and even though
Sukarno wrote that the creation of the ‘brown front’ remained a useful political
agenda to forge a unity among the various Indonesian parties working against the
colonizing ‘foreigners’, his text brings forward no definite representation of the
enemy.7
It would be presumptuous to say that the ‘natives’ never tried to

Indische Letteren. Jaargang 11

102
construct ‘the Dutch’ as the enemy, in some way or another. However, it seems that,
marginalized by the Authority, they had no governing narrative to insist on others.
Or maybe there was the subconscious ambivalence, or indefiniteness, dating back
to the eighteenth-century experience, when there was not yet a ‘sense of cultural
conflict which was to emerge in response to more aggressive European policies in
the 19th century’. The words are from Ricklefs,8 who argues that among the Javanese
of the eighteenth century ‘opposition to or alliance with the Dutch was not, it seems,
necessarily a choice made upon a particular individual's view of the Dutch nation,
race, or culture’. Let me quote further Ricklefs' description:
Generally speaking, the Javanese courtly elite seem to have looked upon
the Dutchmen as ‘clowns’. But as with other aspects of Javanese culture,
it would be easy to place the wrong interpretation upon the term [...] in
Javanese culture the most famous clowns are not only the purveyors of
atrocious puns, of a coarse or gentle humour, and sometimes of the most
abominable behaviour, but are also wise and even divine figures [...].
Malay authors were also struck by many of the Dutch habits which the
Javanese found characteristic, including drinking [...] also the Balinese
sculpture and temple relief picturing an obese mustachioed Dutchman
seated in a chair with his legs crossed, drinking beer.9
Undoubtedly by the early twentieth century things had changed a great deal, if not
radically. The colonial policy then pursued by the Dutch was not only aggressive, it
was increasingly oppressive. In the meantime, the Europeans, whose number
comprised less than 0.5% of the population, were beset by a recurrent sense of fear
perceiving the ‘natives’, who made up a huge majority,10 as an impending danger.
Sukarno quoted the Soerabaiasch Handelsblad's writer as having used the words
‘murderous’ and ‘bloodthirsty’ when talking about the ‘indigenous people’ - possibly
with a reference to the (above mentioned) poem printed in Max Havelaar extolling
the Javanese thirst for revenge. However, such a fear, basically racial in nature, was
never reciprocated. It is difficult to imagine the ‘natives’ viewing the European
population as a threat in a period when the nationalist movement was increasingly
confident of its future. At any rate, ‘the Dutch’ gradually came across as a transitory
‘Other’ - just like the presence of the grotesque, clumsy, and oversized figures, the
buta and the sabrangan, in the wayang play. And like the buta and the sabrangan ‘the Dutch’ had stopped being perceived as clowns, I gather - they represented a
complexity of identities, just as one Dutchman living in Indonesia describes his
compatriots and their race in relation to the ‘natives’: ‘First exploiters, second, guar-
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dians, and third, partners in distress’.11 And like those transient wayang characters,
they would soon be moving towards the exit.
It is also important to note that the strong dosage of Marxist influence had imbued
the Indonesian nationalist movement with a well-founded sense of optimism, hence
the perception of Dutch presence as passing stage of historical development. It also
saved nationalist leaders from interpreting colonial social structure in purely racial
terms. The birth of the Indische Partij in 1912, with its multiracial leadership,
strengthened the more universalistic assumption.
It cannot be denied that the growing sense of cultural conflict of the later colonial
period generated real moments of identity-consciousness. Hence the never ending
debate of the ‘East-West’ controversy. The early years of the Poedjangga Baroe in
the 1930s saw poets and essayists defending their brand of new writing. Sanusi Pane,
who later went to India to rediscover the magnanimity of the ‘East’ under the influence
of the Theosophical Society, challenged the view of traditional Melayu teachers who
accused the young writers as being ‘too Westernized’. More widely known are the
polemics expressing Sutan Takdir Alisjahbana's position about the future of Indonesia.
The debate continued through the 1950s and 1960s. In recent years, a more acute
sense of cultural conflict has been the feature of Islamic reawakening, with a more
perceptible antagonism towards the ‘West’.12
None the less, the early years of Independence were marked by literary expressions
that exhibit no such a susceptibility. Curiously, those were the years of severe armed
conflicts between the guerrillas of the new-born Republic and the returning Dutch
military power.
In 1948 a new literary journal, Gema Suasana, was launched, edited by three rising
young writers, later known as the leading figures of Indonesian literature of the 1940s:
Chairil Anwar, Asrul Sani and Rivai Apin. In its first issue, Chairil announces the
journal's commitment to ‘fight through the stinking air and fog spread by the existing
press’. In its second issue, there is a quote from an Indian woman intellectual, who
condemns writers and nation-builders who put a stress on their national and racial
sentiment. ‘This is a symptom of a disease’, the quote asserts.13
It seems that Gema Suasana's tone created a stir among Indonesian intellectuals
of the time. In 1951, H.B. Jassin wrote accusing the journal of having been the
instrument of the Dutch administration residing in Jakarta under the much-hated Van
Mook. The magazine was published by Stichting Opbouw-Pembangunan, and there
were ‘several Dutchmen behind the screen, of whom one was member of the Van
Mook cabinet’, according to Jassin. The critic believes that ‘this is unforgivable’.
The Dutch, he argues, were exploiting the anti-partisan stance of the magazine, while
plotting to conquer Indonesians again, as proved by their 1948 military action against
the position of the Republic.14
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Johan Braakensiek, De Amsterdammer (1920): ‘Nederland's kostbaarst sieraad’. In: Indische
‘waarheden’.
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It is interesting to note that Jassin's highly partisan argument did not last long. In
fact, in the same text, written less than one year after the Indonesian writers in the
editorial board of Gema Suasana left the journal, Jassin introduces the idea of
humanisme universil. Admittedly, it is a rather baffling combination of words and
the thinking behind it is a little bit banal. Yet the spirit is basically in line with the
intellectual tenor of the time, i.e. a fresh stress on the ideals of human commonality.15
It cannot be denied that Jassin's humanisme universil created a long and bitter
controversy, especially during the renewal of a more nationalistic sentiment under
Sukarno's ‘Guided Democracy’. It was the time when the proponents of ‘revolutionary
literature’, using the socialist realism as a model, insisted on a more partisan
intellectual and artistic expression.16 None the less, novels and poetry written during
and about the Dutch-Indonesian war of the 1940s exhibit a remarkable absence of a
governing construct of ‘the Dutch’. In the works of Pramoedya Ananta Toer, written
during his imprisonment under the occupying Dutch administration, or in Idrus'
sketches of the battle of Surabaya, or in Mochtar Lubis' story of fear and violence
in the guerrilla warfare in Jakarta (in Jalan tak ada ujung, Road without end), ‘the
enemy’ is either remote or ‘the Dutch’ slip into a fleeting multifariousness.
A case in point is Keluarga gerilya (The guerrilla family), Pramoedya's novel
written in the Bukit Duri jail in 1949. The hero, Saaman, who is waiting to be
executed, is befriended by the warden, Van Keerling. Van Keerling is not exactly
Dutch; his mother is a ‘native’ - most probably Pramoedya's method of disclosing a
motive, more as a sociological explanation than anything else. He represents a
difference, and at the same time an idea of human commonality, just like the totok
Dutch soldiers who had to shoot him.17 Ironically, it is the army doctor, a dark-skinned
man, who addresses some hostile, accusatory words to Saaman minutes before the
execution.
Another novel by Pramoedya, Mereka yang dilumpuhkan (The paralyzed), is even
more a richly varied landscape of human faces - under the crushing symbol of
Authority, the prison. Again, the force of the text goes together with the recognition
of otherness through empathy. It seems that in this space, the Authority crumbles in
its habitual attempt to construct and control differences that are perfectly human.
One may argue, that the absence of ‘the Dutch’ in the Indonesian literary works
of the Independence war has its origin in the complete separateness between ethnic
communities in the colonial period.18 But the literary works written in the war years
of the 1940s may be truer to the impetus of many social actions towards liberation.
Fanon, for one, puts it eloquently: liberation is consciousness of self, ‘not the closing
of a door to communication’.19 Maybe this is a good reminder of our own times, a
time of ‘the hardening of identity politics’, when
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different human communities seem to slide towards the premise that social groups
have essential identities.20 Or, in the sad words of the historian Eric Hobsbawm, in
his summing up of the mood of the end of this century: ‘What holds humanity together
today is the denial of what human race has in common’.21
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Pramoedya Ananta Toer
De verbeelding van de revolutie
A. Teeuw
I. Inleiding
Voor Pramoedya behoeft de literaire verbeelding altijd een solide setting van
werkelijkheid, of met het beeld van de rivier dat hij ook placht te gebruiken: de
bovenstroomse werkelijkheid wordt door de creativiteit van de schrijver herschapen
in de benedenstroomse verbeelding van het kunstwerk. Om de revolutie te herscheppen
in literatuur hoefde Pramoedya niet ver buiten de werkelijkheid van zijn eigen
levenservaringen te zoeken. Hij is geboren en getogen in een gezin en omgeving van
lijdzaam of actief verzet tegen het koloniale regime; volwassen geworden heeft hij
de Japanse bezetting aan den lijve ervaren. Na 17 augustus 1945 heeft hij zich
onmiddellijk in de vrijheidsstrijd gestort, om de laatste jaren van die revolutie als
gevangene van de Nederlanders door te brengen. De vrijheid bracht hem maar korte
vreugde; in de eerste helft van de jaren vijftig heeft hij steeds meer beseft dat de
revolutie zoals hij die beleefd heeft in feite mislukt was, persoonlijk en nationaal.
Ter inleiding op de bespreking van de manier waarop hij de revolutie verbeeld heeft
daarom eerst kort een paar biografische feiten.

II. Enkele biografische gegevens
1. Jeugd. Pramoedya was de oudste zoon van het hoofd van een Boedi Oetomo-school
in Blora; de vader was een nationalist die een goedbetaalde positie als
Nederlands-Indisch ambtenaar opgaf voor een onzekere positie aan een ‘wilde school’,
waar hij zich aan zijn idealen kon wijden. Zijn moeder was een vrome vrouw uit
orthodox-islamitische kring. Als jongen heeft Pramoedya van nabij beleefd hoe
rigoureus het koloniale bewind in de jaren dertig optrad tegen iedere poging de jeugd
nationale idealen bij te brengen en die in praktijk te brengen. Pramoedya was een
slechte leerling op de school van zijn vader, maar hij
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was als kind al een fanatieke lezer in drie talen: Nederlands, Maleis, Javaans.
2. Japanse tijd. Kort na de Japanse bezetting van Java vertrok Pramoedya naar
Batavia, waar hij allerlei particulier onderwijs volgde, en een opleiding tot stenotypist
kreeg, waarna hij ging werken bij het Japanse persbureau Domei. Hij kreeg in die
functie kans veel te lezen, ook Nederlands, onder andere de Winkler Prins. Als
stenograaf nam hij een boek van Muhammad Yamin op. Maar hij kreeg ruzie bij
Domei, en onttrok zich aan de Japanse dienst door naar een dorpje in het Kedirise
uit te wijken.
3. Revolutie. Daar hoorde hij dat de revolutie was uitgebroken op 17 augustus
1945. Hij haastte zich naar Jakarta, en zag daar hoe ‘een dode stad levend werd’. Hij
sloot zich aan bij de revolutionaire vrijheidsstrijd; hij was actief aan het front bij
Cikampek en Bekasi, en werd persofficier; maar hij vond ook tijd om te schrijven.
Hij raakte gefrustreerd over de verdeeldheid en de corruptie binnen de strijdkrachten.
Hij nam ontslag en ging in Jakarta werken als redacteur bij de uitgeverij ‘The Voice
of Free Indonesia’.
4. Gevangenschap. Op 23 juli 1947, vlak na de eerste militaire actie, werd
Pramoedya op straat aangehouden door Nederlandse mariniers en werd er ‘belastend’
materiaal gevonden. Hij werd mishandeld, daarna tot het einde van de Nederlandse
bezetting, december 1949,

Pramoedya Ananta Toer en A. Teeuw (foto van F. Teeuw-de Vries, mei 1996).
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gevangen gehouden in de gevangenis Bukit Duri; soms moest hij dwangarbeid
verrichten op het eiland Onrust. Maar hij vond ook gelegenheid tot lezen, schrijven
en studie Engels. Hij schreef twee romans en een aantal verhalen, en vertaalde
Steinbecks Of mice and men.
5. Vrijheid. Een van de in gevangenschap geschreven romans, Vluchteling, kreeg
begin 1950 een prestigieuze romanprijs, waarmee zijn naam als schrijver gevestigd
was. Hij werd redacteur bij de uitgeverij Balai Pustaka, maar vlak na zijn aanstelling
vertrok hij naar Blora, omdat zijn vader dodelijk ziek was. Bij Balai Pustaka hield
hij het niet lang uit; hij begon zonder succes voor zichzelf. Op 1 juni 1952 ging hij
met een Nederlandse beurs (van Sticusa) naar Nederland, maar het was ‘alsof ik in
een doodkist terecht kwam’. Hij was ongelukkig in Nederland en keerde vervroegd
terug. In Jakarta was hij een van de leidende literaire figuren, maar economisch kwam
hij in een crisis terecht die ook het einde van zijn huwelijk betekende. Een reis naar
Peking, oktober 1956, bracht hem een nieuw ideologisch perspectief.

III. De revolutie verbeeld
Al het werk van Pramoedya tot ongeveer 1956 reflecteert direct of indirect
betrokkenheid bij de revolutie, de aanloop daartoe, of de nasleep, de aftermath, ervan.
Kort worden hieronder de belangrijkste romans en verhalen gekarakteriseerd, naar
de chronologische volgorde van de verbeelde werkelijkheden - dus niet van de
totstandkoming of publicatie van de geschriften.*
1. Wat verdwenen is. In een aantal van deze verhalen die gesitueerd zijn in Blora
wordt het leven en de sfeer in een nationalistisch gezin in een stadje als Blora
opgeroepen, via de beleving van het kind zoals die in de herinnering van de
volwassene later voortleeft. Dat dubbele perspectief geeft deze in de ikstijl geschreven
verhalen een grote mate van directheid. We beleven door de ogen en de gedachten
van het kind de vertelde gebeurtenisen mee, zowel in het gezin als in het stadje: de
strijd van de vader voor zijn idealen, zijn enthousiasme, maar ook zijn frustraties als
alles onder zijn handen wordt afgebroken door de overheidsmaatregelen; de zorg
van de moeder voor de dagelijkse gang van zaken, haar wijze lessen en haar verdriet;
de spanningen tussen de

*

Voor zover mogelijk wordt in dit artikel verwezen naar de Nederlandse vertalingen van
Pramoedya's werk. Citaten uit die vertalingen zijn soms herzien. Van teksten die (nog) niet
in vertaling in het Nederlands beschikbaar zijn worden de Indonesische titels geciteerd; de
vertalingen zijn van de schrijver. Aan het slot van dit artikel volgt een beknopte bibliografie
van de in het artikel genoemde werken; voor meer details van bibliografische en andere aard
wordt verwezen naar A. Teeuw, Pramoedya Ananta Toer. De verbeelding van Indonesië.
Breda: De Geus, 1993.
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ouders, die het jongetje niet begrijpt, maar wel voelt en als bedreigend ervaart. Ook
de ongelijkheid in de sociale verhoudingen in het stadje zien we door de bril van het
kind: de ambivalente positie van de bediende, de relatie met de buren die van een
lagere ‘stand’ zijn. In een aangrijpend verhaal vertelt het jongetje hoe zijn
vriendinnetje op achtjarige leeftijd uitgehuwelijkt wordt; de tragiek van dat gebeuren
wordt des te schrijnender omdat de verteller zelf niet echt begrijpt wat er aan de hand
is.
2. Wie zich erbij neerlegt. In een lang verhaal wordt het lijden van een doodgewoon
gezin verteld in een stadje als Blora in de chaotische jaren van 1942-1950: het
binnenvallen van de Japanse bezetters, de roes van de Republiek, de bezetting tijdens
de communistische Madiun-opstand in 1948 met alle verschrikkingen voor de
bevolking, de bevrijding door het Indonesische leger, daarna de Nederlandse
herbezetting, waardoor de bevolking klem komt te zitten tussen de Nederlandse
troepen in en de guerrilla buiten het stadje en tenslotte de vrijheid. Hoofdfiguren zijn
twee meisjes uit het gezin, die geen ander verweer hebben tegen alle ellende die hun
wordt aangedaan dan aanvaarding (menyerah, de titel van het verhaal), maar juist
daarin hun typisch-Javaanse normen en waarden handhaven.
3. De vluchteling. Het boek speelt vlak voor de capitulatie van de Japanners; de
hoofdfiguur is een ondergrondse verzetsstrijder tegen de Japanse bezetting, die via
ascese en meditatie tot het inzicht is gekomen dat de vrijheidsstrijd nodig en
gerechtvaardigd is, maar dat er uiteindelijk hogere waarden in het geding zijn dan
de fysieke of politieke vrijheid. Het boek herinnert in vele opzichten aan de Javaanse
wajang, en in de hoofdfiguur kan men een moderne Arjuna zien, voor wie het ook
in de oorlog tegen de aartsvijanden uiteindelijk om morele waarden gaat.
4. Ditepi Kali Bekasi (‘Op de oevers van de Bekasi’). Deze tot dusver onvertaalde
eerste roman van Pramoedya, geschreven nog voor zijn gevangenschap, speelt aan
het front ten oosten van Jakarta, in 1946; er wordt een heel authentiek beeld
opgeroepen van de belevenissen van de jonge revolutionairen van het Indonesische
leger in de maak. Maar in een naschrift noemt de auteur het zelf ‘een epos over een
mentale revolutie, van een koloniale en slaafse gezindheid naar een innerlijke
vrijheid’. Want daarom gaat de ware revolutie, niet om de op zichzelf ook wel
succesvolle gewapende strijd.
5. Verhalen van de revolutie. In de gevangenis en daarna heeft Pramoedya de
grandeur et misère van de vrijheidsstrijd tot thema gekozen. Het eerste verhaal,
waarmee hij ook bij Nederlandse lezers (dankzij een vroege vertaling in het tijdschrift
Oriëntatie) indruk maakte, was Blora, de dagdroom van een gevangene over zijn
vrijlating en terugkeer naar het ouderlijk huis en de verschrikkelijke werkelijkheid
waarmee hij daar te maken kreeg: een verwoest huis, een gehavend en verscheurd
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gezin, en diep wantrouwen tegen de terugkerende, koloniaal ‘besmette’ oudste broer.
Beroemd werd ook het verhaal Wraak, waarin verteld wordt hoe een jonge Indonesiër
het morele conflict beleeft tussen de idealistische roeping tot deelneming aan de
vrijheidsoorlog en de onmenselijkheid van de werkelijkheid van die strijd.
6. Guerrillafamilie. Dit dramatische ‘verhaal in drie dagen’ handelt over strijden
en lijden van een gezin in Jakarta, dat op vele manieren betrokken is bij en slachtoffer
wordt van de oorlog tegen de bezetter. Maar ook hier is de fysieke strijd niet het
belangrijkste; het gaat uiteindelijk in die oorlog om menselijkheid en menselijke
waardigheid; zonder die heeft de vrijheid geen zin. Hoofdfiguur is de oudste zoon
van het gezin, die gevangengenomen is omdat hij heeft meegewerkt aan een
bomaanslag. Zelf vindt hij het terecht dat hij ter dood gebracht wordt, maar niet
vanwege die oorlogsdaad. Hij heeft zijn vader gedood, die als KNIL-militair aan de
verkeerde kant stond, en een directe bedreiging vormde voor de strijd die zijn zonen
als guerrillero's voerden. Dáárom is hij des doods schuldig.
7. In de fuik. Dit is het epos, of liever anti-epos van de gevangenen (bijna 600
bladzijden dik!). Een beschouwelijke ikverteller presenteert een caleidoscopisch
beeld over het wel en wee van gevangen vrijheidsstrijders: afstandelijk vaak,
realistisch, humoristisch, soms ironiserend. Allerlei typen passeren de revue. Maar
soms ook is de verteller heel fel en bitter over de ontnomen vrijheid, over de
ondergane mishandelingen, over onrecht en ongelijkheid tussen mensen. Een lang
verhaal Gado-gado, is een reflectie op Pramoedya's eigen arrestatie door de
Nederlanders en geeft ook een fascinerend beeld van de situatie in Jakarta,
voorafgaand aan de eerste Nederlandse militaire actie.
8. Geen groot gezellig feest. Een zeer persoonlijk verhaal over de dood van de
vader van de verteller, een soort ‘afrekening’ die tegelijk uitstijgt boven het
autobiografische, bijvoorbeeld in de inleiding die schampert over het ‘succes’ van
de revolutie, waarvan alleen de handige politici profiteren. En de trieste dood van
de vader roept niet alleen persoonlijke schuldgevoelens bij de verteller wakker; het
verhaal over het lot van het gezin in Blora is ook het verhaal hoe enthousiaste
deelnemers aan de revolutie als strijd voor vrijheid en gelijkheid er uiteindelijk het
slachtoffer van worden.
9. Verhalen uit Jakarta. In allerlei verhalen uit de eerste helft van de jaren vijftig
wordt het leven in het postrevolutionaire Jakarta geëvoceerd, vooral de misère van
de gewone man, van de bedienden in de postkoloniale samenleving, het lot van
vrouwen. Humor en ironie wisselen af met woede en bitterheid. Ook hier gaat het
vaak, expliciet of impliciet, om de slachtoffers die door de revolutie niets gewonnen
hebben. In een lang verhaal Corruptie wordt geschilderd hoe de ‘koloniaal-besmette’
ambtenaar moreel zo corrupt is dat hij niet meer past in het nieuwe, vrije Indonesië.
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10. Midah, het liefje met de gouden tand en Gulat di Jakarta (nog niet vertaald)
spelen ook in het postkoloniale Jakarta. In deze korte romans ontbreekt de ‘solide
setting’ van de door de auteur zelf beleefde werkelijkheid. De nogal schematisch
vertelde boeken zoeken nieuwe culturele en sociale alternatieven. Midah is een jonge
vrouw die zich ontworstelt aan de dwang van een traditioneel-islamitisch gezin en
aan de macht van mannen in haar leven en tenslotte in haar kunst haar vrijheid
bevecht; maar de prijs die zij daarvoor betalen moet is hoog. De andere roman stelt
het probleem aan de orde van gerechtigheid in sociale verhoudingen, tussen werkgever
en arbeiders.

IV. Tien dominante thema's en motieven
In het onderstaande wordt niet ingegaan op literair-technische aspecten van de
besproken werken; ook het taalgebruik blijft vrijwel geheel buiten beschouwing.
1. Indonesisch. Het primaire kenmerk van Pramoedya's werk is dat het geschreven
is in het Indonesisch, niet in zijn moedertaal Javaans of in het Nederlands. Die keuze
wordt in de besproken werken nergens verantwoord of gethematiseerd, maar is op
zichzelf al een uiting van het ideaal: één land, één volk, één taal, dat de Indonesische
jeugdbeweging sinds 1928 beleden heeft. Vrijwel de hele moderne Indonesische
literatuur is een verwerkelijking van dat ideaal, en voor Pramoedya is er nooit een
alternatief aan de orde geweest. Pas heel veel later heeft hij die keuze wel
gethematiseerd, in de tetralogie van Buru, waarin de hoofdfiguur Minke, ondanks
zijn feodaal-culturele Javaanse achtergrond en zijn Nederlandstalige opleiding tot
het besef komt dat alleen het gebruik van het Maleis, zoals het toen nog heette, hem
in staat zou stellen zijn verantwoordelijkheid voor zijn volk op zich te nemen.
2. Vrijheid. Uiteraard is de vrijheid als onvervreemdbaar recht ook van Indonesiërs
een belangrijk thema in het werk van Pramoedya. Soms wordt dat heel expliciet,
bijvoorbeeld in Gado-gado; de aanleiding tot de arrestatie van de verteller is een
brief van een vriend die hij bij zich had, waarboven de normale groet van nationalisten
in die tijd stond: merdeka, vrij. Maar ‘deze nationale groet is een spook in bezet
gebied, [...], voldoende reden om iemand met vuisten te bewerken.’ ‘In de sfeer van
een koloniale oorlog kun je al geschopt en geslagen worden als je een stuk papier
bij je hebt met dat ene woord vrij.’ Natuurlijk komt dit thema ook nadrukkelijk terug
in In de fuik; de misdadigheid van het koloniale systeem. Vooral in het tweede deel,
Tussen zee en zweet, waarin de verteller dwangarbeid moet verrichten met
medegevangenen op het eiland Onrust, praten zij over de tirannie, de willekeur, het
geweld, de vernedering en ontmenselijking die iedere bezetting met zich meebrengt:
‘de Japanners waren wreed. Maar de Japanners van nu zijn nog wreder.’
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3. Revolutie. De rechtmatigheid van de revolutie en de strijd om de vrijheid,
kemerdekaan, staat centraal in veel van het besproken werk. De hoofdfiguur van
Ditepi Kali Bekasi meldt zich vanzelfsprekend voor het leger, zoals talloze jongeren
in de werkelijkheid van die dagen. Zij zijn bezield door wat Keith Foulcher heeft
genoemd de ‘pemuda ideologie’: patriottisme, solidariteit, vrijheidsliefde, bereidheid
te strijden en te sterven voor dat ideaal, maar ook vernietiging van de vijand, de
buitenlandse zo goed als de binnenlandse. Het is inderdaad de ideologie van de jeugd:
de oude buurvrouw, Ibu Saleh, van de hoofdpersoon Farid in Ditepi Kali Bekasi
herkent het in hem: ‘zij ziet aan hem hoe vastberaden hij is, hoe zijn hart klopt van
nationale gevoelens, en geheel is toegewijd aan de strijd voor de vrijheid van zijn
vaderland.’
4. Menselijkheid. Maar die strijd is ook een morele strijd. De hoofdpersoon Hardo
in Vluchteling betoogt tegenover zijn vader, die zich aan het dobbelspel overgeeft
als een vorm van bevrijding, dat dat een ‘bevrijding omlaag’ is; maar de ware strijd
is gericht op ‘bevrijding omhoog’. Saäman, de ‘held’ van Guerrillafamilie, oudste
zoon van het gezin, blijft vanuit de gevangenis waar hij op zijn executie wacht, nadruk
leggen op de essentiële waarden van menselijkheid en menselijke waardigheid waar
het tenslotte allemaal om begonnen is. De ikverteller van Wraak meldt zich met
nationale trots en vol jeugdig vuur voor het leger; maar hij wordt geconfronteerd met
ervaringen die hem doen beseffen dat oorlog en menselijkheid niet met elkaar te
verzoenen zijn, ‘al zijn dat geen gedachten voor een soldaat. Maar zo denkt een mens.
En elk mens wil, ook in zijn gedachten, vrijheid.’ Ook in het verhaal Blora komt dit
motief terug: de broer van de ikfiguur, zwaar verminkt door de vijand, en daardoor
verbitterd door wraakgevoelens, beseft de prijs die hij daarvoor betaald heeft: ‘Ik zit
vol haat. Vroeger was ik wel iemand met menselijk gevoel. Ik vereerde schoonheid.
Maar die schoften hebben zoutzuur over mijn gezicht gegooid en hebben mij zó
gemaakt.’ Haat en wrok vernietigen menselijkheid.
5. Nederlanders. De vijand bij uitstek in de vrijheidsoorlog waren de Nederlanders,
al gaat het in Ditepi Kali Bekasi, in het begin van de revolutie, vooral tegen de
Engelsen, zoals blijkt uit de bitterheid van Farid over de gevolgen van de Engelse
acties in Bekasi, kort geleden nog een ‘kranige, prachtige stad’: ‘Zover het oog reikt
alleen platgebrande puinhopen. Dankzij de Engelse humaniteit.’ Maar meestal staan
de pemuda's tegenover de Nederlanders, zoals voor de oorlog het jongetje in Blora
die vijand, die al het werk van zijn vader te niet deed, al leerde kennen. Haat, woede,
verbittering over het koloniale systeem komen telkens terug. Maar Nederlanders,
mensen, als vijand ontbreken in het werk van Pramoedya. Er zijn er eigenlijk maar
twee, allebei gevangenisdirecteuren, in In de fuik en in Guerrillafamilie, allebei
trouwens Indisch, of althans ‘gekleurd’. Maar zij worstelen op hun manier met
hetzelfde probleem van menselijkheid als hun Indonesische tegenspelers, de

Indische Letteren. Jaargang 11

115
verteller in het eerste en Saäman in het tweede boek, zoals met name blijkt in de
lange discussie tussen Saäman en de directeur, maar ook uit het gedrag van de laatste
daarna. Hij brengt persoonlijk een krans naar het graf van de geëxecuteerde Saäman.
6. Koloniaal besmet. Veel persoonlijker dan van de vijand van buiten is de afwijzing
van de vijand van binnenuit, de generatie der ouderen die de ideologie van de jeugd
niet kunnen volgen. Typische representanten daarvan zijn twee vaders, die van de
Guerrillafamilie, ex-KNIL-soldaat die na de revolutie toch weer bijtekent voor het
koloniale leger, zich dan bedrinkt aan de whisky die hij daarvoor ontvangt, en dan
in zijn walgelijkheid door zijn drie zoons ter dood wordt gebracht. Maar ook de vader
van Farid, hoewel hij het vrijheidsideaal mooi vindt, begrijpt niet waarom zijn zoon
daarvoor zijn leven moet wagen; ook hij meldt zich in arren moede maar weer bij
de ‘Nica’ als kleermaker. Dat is voor Farid genoeg om voorgoed met hem te breken;
trots beseft hij dat hij geen zoon van een Nica-dienaar meer is, maar soldaat in het
leger van de Republik Indonesia. Een ander sprekend voorbeeld van de koloniaal
besmette generatie is de ikfiguur in Corruptie. Hij vervalt aan corruptie omdat dat
de enige manier is om te overleven. Maar dat betekent tegelijk een moreel verval dat
hem definitief ongeschikt maakt voor de nieuwe tijd, de tijd van de revolutie, zoals
zijn jonge assistent hem voorhoudt: ‘wij hebben mensen nodig die heldhaftig handelen,
heldhaftig denken. Wij hebben helden nodig, geen ratten.’ Ze zijn er in menigte in
het werk van Pramoedya, deze koloniaal-besmette, ongeneeslijke vijanden van de
revolutie: een bourgeois-veearts en zijn vrouw; de parvenu's die denken het oude
Javaanse feodale patroon in de nieuwe tijd te kunnen voortzetten. Contrapuntisch
staat dan tegenover die generatie van feodalen en kolonialen de vader in Geen groot
gezellig feest, de oudere man die wel aan zijn idealen van vrijheid en revolutie
vasthoudt, en daarvoor alles heeft opgeofferd, maar als beloning afgedankt wordt
door zijn oude ‘vrienden’. Ook de zoon die het verhaal vertelt heeft eigenlijk pas aan
het sterfbed van zijn vader begrepen wat voor een groot man hij geweest is, en blijft
achter met schuldgevoelens over wat hij hem tekortgedaan heeft.
7. Sociale revolutie. De fundamentele mislukking van de revolutie als sociale
omwenteling is een thema dat in vele vormen terugkomt. Het is al heel duidelijk in
het inleidende hoofdstuk van Geen groot gezellig feest, als de ikfiguur op zijn fiets
door het vrije Jakarta peddelt, op zoek naar geld voor de treinreis naar Blora. Hij
komt langs het paleis dat in licht baadt, maar voor een gewone man is het al moeilijk
om stroom voor een lampje van 30 watt te krijgen; democratie is mooi, iedereen is
gelijk, en mag alles kopen wat hij wil, maar als je geen geld hebt mag je naar al die
mooie dingen alleen maar kijken. En zijn vader die aan tuberculose lijdt kan geen
goede verzorging krijgen, omdat die is voorbehouden aan rijken en hoge pieten. Ook
in een wrang verhaal
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als Een incident, dat gebaseerd is op de door de schrijver zelf beleefd
spoorwegongeluk bij Purwokerto wordt het contrast tussen de slachtoffers en de
profiteurs van de revolutie heel scherp aangezet. En de verhalen uit Jakarta staan vol
met mensen aan de onderkant van de samenleving, en, soms, hun nieuwe
onderdrukkers. Hoewel Pramoedya zeker aanvankelijk het universele humanisme,
dat in het begin van de vijftiger jaren de leus van zijn literaire generatie was, ook
heeft beleden, heeft hij toch vanaf het begin een scherp gevoel voor sociaal onrecht
gehad, en is al vanaf zijn vroegste werk duidelijk dat hij staat aan de kant van wie
eufemistisch ‘de zwakken in de samenleving’ heten. Pas geleidelijk aan zal dat later
in de jaren vijftig tot een meer ideologisch-politiek bewuste positiekeuze leiden.
8. De vrouw. Ook al vanaf zijn vroege werk is duidelijk bij Pramoedya dat hij oog
heeft voor de zwakke en bedreigde positie van de vrouw in de samenleving. Tegelijk
vinden we in zijn boeken en verhalen telkens geïdealiseerde vrouwenbeelden. Daar
bestaat trouwens geen tegenstelling tussen. De weerloze meisjes, slachtoffers van
de strijd om de macht van mannen, die ondanks alles hun gevoel voor normen en
waarden handhaven in Wie zich erbij neerlegt, zo goed als de dochters van de
Guerrillafamilie zijn duidelijke voorbeelden. Maar ook het Indomeisje Nanny dat
de kant van de revolutie gekozen heeft, zo goed als Ningsih, de verloofde van de
hoofdpersoon uit Vluchteling, die op de dag van de Japanse capitulatie door een
verdwaalde kogel dodelijk getroffen wordt, zijn vrouwen die mannen aan hun morele
plichten herinneren of ze inspireren tot hun ‘goede strijd’. Vrouwen zijn ook vaak
alleen maar slachtoffer van de macht van mannen: de goede echtgenote in Corruptie;
de baboes, vrouwelijke bedienden in allerlei situaties in Verhalen uit Jakarta; Mami,
de nyai van de kampcommandant in In de fuik, dubbel weerloos als gekleurde vrouw
tegenover een witte man; en ook Midah, Het liefje met de gouden tand, moet zich
vrij vechten uit een dubbele onderdrukking: eerst van haar vader, de traditionele
moslim, dan van de mannen die haar als ‘vrijgevochten meisje’ denken te kunnen
gebruiken. Maar pas veel later zal met Nyai Ontosoroh, in de romans van Buru, de
werkelijk vrij-gevochten vrouw als ideaal van de tegen alle tirannie van mannen
strijdende vrouw in het werk van Pramoedya opduiken.
9. Het gezin. Gezinnen spelen in het werk van Pramoedya, zelf afkomstig uit een
groot gezin, en tegenwoordig als vader en grootvader ook een echte family man, een
belangrijke rol. Gezinnen moeten behoed en beschermd worden, zij zijn het kweekbed,
de wieg van de menselijkheid en humaniteit, zoals zijn hoofdfiguren telkens zeggen:
de gevangen Saäman, in zijn gesprekken en in zijn brieven aan zijn broers en zusters;
maar ook de ikverteller bij zijn gevangenneming in Gado-gado, later in zijn
gevangenschap in In de fuik, en de trieste ex-gevangene in het prachtige verhaal
Jalan Kurantil No 28, die bij terugkeer alles verloren
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blijkt te hebben, ook zijn jonge gezin dat hij voor de vrijheidsstrijd verlaten heeft:
‘het gezin is de wieg waar de baby van de menselijkheid geboren en grootgebracht
wordt’. Nu dat weg is heeft zijn leven ook geen waarde meer. Ook in zijn laatste
grote historische roman De stroom uit het Noorden is, als alles verloren en voorbij
is, het gezin de laatste veilige toevlucht voor de hoofdfiguur.
10. Javanisme. Een van de centrale thema's in de tetralogie van Buru is de
afrekening van de hoofdpersoon Minke met de Javaanse feodale cultuur. Maar in
zijn vroege werk is die radicale afwijzing van de Kejawen, het Javanisme, nog niet
zo uitgesproken. De roman De vluchteling kan men zelfs zowel wat structuur als
thematiek betreft javanistisch noemen. En menyerah, de aanvaarding, die de meisjes
in Wie zich erbij neerlegt noodgedwongen betrachten is ook een typisch Javaanse
culturele norm. Later heeft Pramoedya in een boeiend essay over literaire creativiteit
ook de ervaring besproken die hem in de Nederlandse gevangenis in staat gesteld
heeft niet alleen te overleven maar ook twee romans te schrijven. Die ervaring is
typisch Javaans-mystiek, zoals de schrijver trouwens erkent, al doet hij er in 1983
wat ironisch over. Maar al vroeg steekt hij ook de draak met de mentaliteit van de
priyayi udik, de Javaanse parvenu's in Jakarta, die hun door de revolutie achterhaalde
moraal van niets doen en profiteren van anderen willen handhaven, met name in het
verhaal over de bedienden, de Makhluk di belakang rumah.

Conclusie
Voor Pramoedya is de dekolonisatie niet begonnen in 1945 en geëindigd in 1949. In
later werk heeft hij dat proces terugvervolgd in de geschiedenis, eerst naar het begin
van deze eeuw (in de tetralogie van Buru, maar ook in Meisje van het strand), en in
zijn in 1995 verschenen roman De stroom uit het Noorden zelfs tot het begin van de
zestiende eeuw. Altijd is zijn werk betrokken op de strijd voor dekolonisatie als
vrijmaking van mensen, gelijkheid en menselijke waardigheid. Het hele leven, sociaal
en individueel, is eigenlijk een voortdurende strijd om dekolonisatie, bevrijding van
machten en machtssystemen. Zijn eigen levensloop demonstreert, net als de figuren
in zijn werk, dat de prijs die in die strijd tegen tirannie en macht zonder
verantwoording, tegen onrecht en onderdrukking, betaald moet worden heel hoog
is, en ook dat die strijd nooit eindigt. Pramoedya schept geen triomferende helden,
zijn boeken hebben nooit een happy ending. Nyai Ontosoroh formuleert aan het eind
van Aarde der mensen waar het om gaat: ‘Wij hebben gevochten, jongen, eervol
gevochten, zo goed wij konden.’
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De gewaarwording van overbodigheid
De dekolonisatie in het werk van A. Alberts
Huub de Jonge
Er zijn weinig Nederlandse schrijvers die de nadagen van Nederlands-Indië zo sober
en tegelijk zo indringend hebben beschreven als de vorig jaar overleden
oud-bestuursambtenaar A. Alberts. Alberts, die indologie in Utrecht studeerde, vertrok
in september 1939 - vijf dagen na zijn promotie bij de hoogleraar koloniale
geschiedenis F.C. Gerretson - naar Indië en keerde zeven jaar later, in oktober 1946,
naar Nederland terug. Tot zijn internering door de Japanners was hij als
aspirant-controleur werkzaam in het regentschap Soemenep op het ten noordoosten
van Java gelegen eiland Madoera.1 Na de bevrijding uit de Japanse kampen werkte
hij een aantal maanden als liaisonofficier voor de Nederlandse vertegenwoordiging
op het hoofdwartier van de Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) in Batavia.
Kort na zijn terugkeer in Nederland verliet hij de Indische ambtenarij en voorzag in
zijn levensonderhoud als onder andere secretaris van het Kinabureau, journalist van
De Groene Amsterdammer en vertaler. Na terugkomst wijdde hij zich ook aan het
schrijven van verhalen, korte romans en historische werken. In 1975 kreeg hij voor
zijn letterkundig en historisch oeuvre de Constantijn Huygens-prijs. In 1995 ontving
hij op 84-jarige leeftijd, een half jaar voor zijn dood, de P.C. Hooft-prijs voor zijn
verhalend proza.
Alberts' belangrijkste boeken over zijn tropenjaren zijn De eilanden (1952), Namen
noemen (1962), dat later onder de titel In en uit het paradijs getild werd gepubliceerd,
Een kolonie is ook maar een mens (1989), en Twee jaargetijden minder, dat ter
gelegenheid van de Boekenweek 1992 verscheen. De eilanden, zijn debuut, bestaat
geheel uit korte verhalen. Ze zijn vrijwel allemaal op of in de buurt van het eiland
Madoera gesitueerd, al is dat pas na Namen noemen, zijn Indische memoires in
verhaalvorm, duidelijk geworden. Namen noemen laat zich lezen als een experimentele
etnografie van de laatste jaren van de Indische bestuurswereld. De andere twee werken
laten zich moeilijker karakteriseren. Het zijn vertogen over de kolonisatie en
dekolonisatie van Nederlands-Indië, doorspekt met herinneringen en anekdotes;
vertogen die voortdurend de aard van een verhaal aannemen.

Indische Letteren. Jaargang 11

120
Alberts' proza en prozaïsche essays geven een fascinerend beeld van de plaats van
de Europese bestuursambtenaren in Indië aan de vooravond van de Japanse inval,
tijdens de Japanse bezetting en gedurende het eerste naoorlogse jaar. Het boeiende
zit hem zowel in wat hij schrijft als in hoe hij schrijft. Alberts vertelt over of gaat uit
van zijn eigen belevenissen, zonder daarbij zelf op de voorgrond te treden. De nadruk
ligt bovendien op triviale, alledaagse gebeurtenissen. Hij beschrijft de gevolgen van
ingrijpende, wereldomvattende politieke veranderingen aan de hand van op het eerste
gezicht onbeduidende voorvallen. Als een antropoloog laat hij de lezer aan de hand
van het kleine het grote zien, schetst hij met behulp van details algemene
ontwikkelingen. De belevenissen en gebeurtenissen, die bij nader inzien verre van
gewoon zijn, worden zonder enige overdrijving en zonder enige pathos gepresenteerd.
Ze worden zelfs gerelativeerd. Als geen ander weet de auteur gebeurtenissen,
tegenslagen en ontberingen in deze overgangsjaren tot hun ware proporties terug te
brengen, zonder ze te bagatelliseren. De toonzetting is onverminderd droog, laconiek,
ingetogen, en ironisch. Alberts vertelt niet meer dan nodig is, om niet te zeggen haast
minder dan nodig is. De combinatie van deze kenmerken - de persoonlijke dimensie
(hoe onopvallend ook), het relativeringsvermogen, de nadruk op het ogenschijnlijk
gewone, en de onderkoelde presentatie - maken dat de complexe werkelijkheid van
die dagen beter benaderd of verbeeld

Paviljoen van de voormalige ambtswoning van de assistent-resident van Soemenep, waar Alberts
kantoor hield. Het gebouw is eind jaren tachtig door brand verwoest (foto H. de Jonge, 1987).

Indische Letteren. Jaargang 11

121
wordt dan in het werk van vele andere auteurs. Het stelt de lezer in staat de
verhoudingen en ontwikkelingen in Indië beter te begrijpen en er zich in te verplaatsen.
Na zijn aankomst op Madoera realiseerde Alberts zich al gauw dat de Hollandse
bestuursambtenaren een marginale positie in de koloniale samenleving innamen, dat
ze buitenstaanders waren. Ze trokken in bestuurlijk opzicht weliswaar aan de touwtjes,
maar hadden part nog deel aan het leven van de inheemse bevolking. Ze leefden op
zichzelf in de Europese gemeenschap, die soms, zoals in het kleine Soemenep,
toegankelijk was voor hoogopgeleide zonen van het land, zoals de dokter en de
landraad, al was het maar om voldoende bridge- en tennispartners te hebben. Maar
over het algemeen liepen de Europese autoriteiten, ondanks alle interesse en
betrokkenheid, met een grote boog om de zogenaamde inlanders heen. Het
omgekeerde was ook het geval. Als de gewone man per ongeluk een Europese
bestuursambtenaar tegenkwam, deed hij alsof deze niet bestond. Volgens Alberts
was dat ook de bedoeling. Van oudsher drong de koloniale overheid er op aan zich
zo min mogelijk met de bevolking in te laten. In Een kolonie is ook maar een mens
vergelijkt hij de positie van de Europese bestuursambtenaar met die van de vorst uit
het sprookje ‘De nieuwe kleren van de keizer’. Terwijl de keizer zichtbaar naakt
tussen zijn onderdanen rondliep, was de goed geklede bestuursambtenaar in zijn
ressort onzichtbaar voor het gewone volk. De ambtenaren kwamen gewoonlijk niet
verder dan de kantoren van superieuren en ondergeschikten, de voorgalerijen van
hun woningen en de sociëteit. Als ze zich verplaatsten, weken ze bovendien zelden
van de gebaande wegen af. Achter die wegen, schrijft Alberts, lag een andere wereld,
‘een wereld [...] die we kenden, die we zelfs konden uittekenen, maar waarmee we
niet in gesprek waren. Eigenlijk was het voor ons dan ook geen wereld, maar een
landschap.’2
Voor die gesprekken had men de inheemse bestuurders, die als tussenpersonen
optraden tussen de lokale bevolking en de vreemde overheersers. Het Europese
bestuur van het regentschap Soemenep, dat enkele honderdduizenden inwoners telde,
bestond uit niet meer dan twee personen, een assistent-resident en een
aspirant-controleur. Volgens Alberts was dat eigenlijk één bestuurder teveel, maar
omdat onder Soemenep nog zo'n vijftig kleine eilanden vielen, moest er één op de
winkel passen als de ander het hoofdeiland verliet. ‘Zodoende’, schrijft hij, ‘zaten
we in Soemenep met zijn tweeën met werk voor één man.’3 Het overgrote deel van
de bestuurswerkzaamheden werd door de inheemse bestuurders verricht. Ze voerden
het koloniale beleid uit, gaven omzichtig adviezen aan hun Europese collega's en
beschermden hen tegen blunders. In tegenstelling tot hun meerderen kenden ze de
lokale omgangsvormen en spraken ze de lokale taal. Tijdens tournees, bij controles
van desakassen en bij festiviteiten, stonden ze de resident, assistent-resident en
controleurs letterlijk en figuurlijk ter zijde. Deze
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verzetten eigenlijk geen stap in het binnenland zonder hun gezelschap en vertrouwden
in hoge mate op hun deskundigheid. Het maakte de afstand tot de bevolking er niet
kleiner op. De regent, patih en wedana en hun ondergeschikten waren bovendien
meestal roomser dan paus, zeer gehecht aan formaliteiten. Ze kenden het protocol
en de bestuursregels dikwijls beter dan hun Hollandse tegenhangers en lieten niet
graag toe dat die er van afweken.
Alberts geeft in zijn werk talrijke voorbeelden van de onmisbare rol van de
inheemse bestuurders. In Namen noemen beschrijft hij een inspectiereis naar Kangean
(‘het mooiste eiland van de wereld’), dat op ruim een dag varen ten oosten van het
vasteland van Soemenep ligt.4 De reis naar Kangean wordt gemaakt op verzoek van
de resident van Madoera in de hoofdplaats Pamekasan die van de houtvester heeft
gehoord dat er - in januari nota bene - op het eiland nog steeds geen begin is gemaakt
met de aanplant van rijst. De assistent-resident brengt het verzoek over aan de regent,
die antwoordt dat de regen op Kangean altijd later valt dan op Madoera, dus dat er
geen enkele reden tot paniek is. Maar met een verzoek van de resident, die misoogsten
en hongersnoden vreest, valt niet te spotten en de volgende dag vertrekken de regent,
de assistent-resident én de aspirant-controleur Alberts (de winkel kon ook wel eens
zonder hen) met het plaatselijke gouvernementsvaartuig naar Kangean. Ze worden
ontvangen door de wedana, het districtshoofd, en te paard het eiland rondgeleid.
Onderweg slapen ze in pasanggrahan, overheidslogementen, genieten van de natuur
en doen zich te goed aan de maaltijden die hun gastheer hen voorzet. Het regenseizoen
is ondertussen begonnen en overal zien ze boeren op het land in de weer. Gerustgesteld
keert het gezelschap naar huis terug. De resident kan tevreden zijn.
Wat opvalt is dat ze gedurende de rondreis met geen boer, visser of handelaar
hebben gesproken. Als ze er onderweg zagen, keken deze snel de andere kant op.
Het hele verblijf werd georganiseerd, gestuurd, en nu en dan geënsceneerd, door de
inheemse overheid. De rol van de Europese bestuurders beperkte zich tot die van
waarnemers of toehoorders. De inheemse bestuurders schermden de koloniale
autoriteiten af van het gewone volk, tegelijkertijd hielden ze de bevolking buiten het
bereik van de vreemde overheersers. Hoe belangrijk de assistent-resident en
aspirant-controleur ook waren, ze liepen er eigenlijk een beetje voor spek en bonen
bij. Het bezoek had eerder een ritueel dan een bestuurlijk karakter. Op kantoor was
dat natuurlijk anders, maar daar was men weer in zijn eigen wereld.
De grote afstand tussen de Nederlandse ambtenaren en de door hen bestuurde
wereld komt met name tot uitdrukking in de gesprekken die de inheemse bestuurders
namens hun meerderen met lokale autoriteiten of andere vooraanstaande leden van
de bevolking voerden. Alberts geeft er talrijke, vermakelijke voorbeelden van. Vragen
werden
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gewoonlijk gesteld door de regent of patih, de eerste en tweede man van het inheemse
bestuur, die ook de antwoorden vertaalden, verdraaiden en toelichtten. Hoewel partijen
on speaking terms waren, hadden ze elkaar in feite weinig te vertellen. Ze verstonden
elkaar letterlijk en figuurlijk ook nauwelijks. Men praatte beleefd langs elkaar heen.
Alberts getuigt in zijn werk voortdurend van de tegenstrijdige gevoelens die zijn
positie met zich meebracht. In Namen noemen steekt hij, ondanks zijn loyaliteit aan
het apparaat en zijn plezier in het werk, zonder ophouden de draak met de ambtenarij
en haar rol in de kolonie. In De eilanden komt deze ambivalentie op een meer serieuze
manier aan de orde. In bijna alle verhalen vertoeft de ikfiguur in een wereld die niet
de zijne is, die hij niet verstaat en waarin hij zoekt naar helderheid, naar een doel,
naar een plaats voor zichzelf. Zowel in het verhaal ‘De dief’, waarin een boer voor
het stelen van een kalf wordt berecht, als in het verhaal ‘De jacht’, waarin een
opstandeling door een bestuurder wordt achtervolgd en gedood, wordt de Europeaan,
de rechter respectievelijk de ambtenaar, heen en weer geslingerd tussen gevoelens
van sympathie voor de zwakkere en trouw aan de heersende partij. In de verhalen
‘het moeras’, waarin iemand zich uit de bewoonde wereld terugtrekt, en ‘het laatste
eiland’, waarin een zeiler een onbekend eiland zoekt, staat de vervreemding van de
omgeving centraal.
Die gevoelens van tegenstrijdigheid namen toe toen Alberts zich geleidelijk bewust
werd van het Indonesische nationalisme. In het begin van zijn verblijf in Soemenep
had hij nauwelijks iets gemerkt van het streven naar zelfstandigheid onder de
bevolking. Hij had er geen belangstelling voor en had er zich nimmer in verdiept.
Zelfs de plaatselijke vergaderingen van Parindra, waarvoor hij toestemming moest
geven, hadden hem nooit verontrust.5 Het tekent zijn onbevangenheid en zijn politieke
naïviteit. Pas nadat zich, typerend voor Alberts, een paar onbenullige incidenten in
zijn directe omgeving hadden voorgedaan - een klerk die het gezag van de regent
ondermijnde door Nederlands tegen hem te praten, terwijl dat privilege aan de regent
was voorbehouden; een onderwijzer die met een anti-Nederlands briefje van een
schoolkind kwam stoken; een meisje dat op de tennisbaan een insigne van de
nationalistische jeugdbeweging droeg - realiseerde hij zich dat de grenzen zich aan
het verleggen waren. Zoals hij zelf schrijft: ‘Ik begon te beseffen, dat er in dit land
een totaliteit was, die onze totaliteit van overheersende Nederlanders met een gevoel
van weerzin bekeek. Dat was nog tot daar aan toe, zolang ik zeker wist welke mensen
tot die andere totaliteit behoorden. Maar daar was ik niet meer zeker van.’6 Toen de
regent bij een toevallige ontmoeting een aantal Madoerese collega's uitnodigde om
bij hem thuis bij te praten en de erbij staande Alberts oversloeg, voelde deze zich
buitengesloten. Hij kwam er, zoals hij zelf schrijft, niet meer uit.7
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Het besef van vervreemding nam toe toen door de oorlog in Europa de contacten
met Nederland werden verbroken en in Indië de oorlog naderde. Het sloeg om in een
gevoel van verlatenheid nadat de Japanners de kolonie binnenvielen. Wat Alberts
heeft geschreven over de periode tussen de landing van de Japanners op Madoera en
zijn internering, vijf weken later, behoort tot het ontroerendste gedeelte van zijn
werk. Het is de eenzaamste tijd van zijn ambtenarenbestaan geweest en zijn verslag
geeft de ontreddering van die dagen goed weer. De Madoerese ambtenaren meden
hun Europese collega's, ‘niet uit lafheid, maar vooral uit zelfbehoud’, en de
Nederlanders gingen hen uit de weg om ze niet in verlegenheid of gevaar te brengen.8
Toch zocht Alberts er tegen beter weten in nog een aantal op. Tezamen met een
politieagent maakte hij, zittend in het zijspan van een Harley Davidson, een
afscheidstocht langs de noordkust van Madoera, een tocht die hij altijd al had willen
maken, maar waar nooit tijd voor was geweest, en die op dat moment verre van
ongevaarlijk was. De wedana's die hij thuis trof, reageerden geschokt of geroerd. In
Soemenep had de regent net een Japanse marine-officier op bezoek. ‘Maar’, schrijft
Alberts, ‘hij hield zich flink en hij deed me uitgeleide, zeer tegen de zin van zijn
oudste zoon, die me waarschijnlijk een schop had willen geven.’9 Een paar dagen
later voerde Alberts met zijn auto de officiële intocht van de

Het belangrijkste kruispunt van de hoofdplaats Soemenep aan de vooravond van de Japanse inval
(coll. mevr. M. Schrader-van Vlaardingen).
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Japanners op het eiland aan. Kort daarna werd hij met zijn Nederlandse collega's
afgevoerd naar zijn eerste kamp. Bij aankomst in Kamal waar de veerboot naar Java
vertrekt, passeerden ze de regenten van Madoera die net terugkeerden van overleg
met de Japanse autoriteiten in Soerabaja. ‘Wat er toen gebeurde’, aldus Alberts, ‘zal
ik niet gauw vergeten. De regenten zagen ons, hun Europese collega's als een stelletje
gevangenisboeven op een rijtje staan. De regent van Pamekasan begon te huilen. Die
van Soemenep ook. De regent van Bangkalan stapte op ons toe, alsof hij een erewacht
inspekteerde, nam zijn hoed af en maakte ene diepe buiging. Toen stapten ze alledrie
Madoera weer binnen en wij werden naar de pont gebracht.’10 Het voorval gaf hem
weer enig houvast in die eenzame periode en, wellicht, hoop op een betere toekomst.
Over zijn kamptijd - hij heeft in totaal in vijf kampen gezeten - vertelt Alberts in
even droge als laconieke bewoordingen als over zijn voorafgaande ambtsperiode.
Hij heeft geen enkele behoefte het erger voor te stellen dan het was en ook geen trek
in geweeklaag of in een zwaarwichtige terugblik. Het zijn wederom de minutiae van
het dagelijkse bestaan, ditmaal van het kampleven, die hij centraal stelt en waarmee
hij de gelaten stemming van die dagen weet op te roepen. Dat men de bestuurswereld
nog niet vergeten was, blijkt onder meer uit het feit dat in het kamp bevorderingen
op grond van diensttijd officieus werden bijgehouden en uit de hunkering naar het
moment om weer aan de slag te kunnen gaan, om de aangerichte ‘puinhoop’ op te
ruimen. Er werd, zo blijkt keer op keer, weinig nagedacht over een andere rol van
de Europeanen na de bevrijding, laat staan over veranderde opvattingen onder de
bevolking, ook niet nadat die bevrijding maar op zich liet wachten. Terwijl men er
voldoende gelegenheid voor had, vulden de geïnterneerden hun tijd met het luisteren
naar lezingen over onderwerpen als vrijmetselarij, Thomistische filosofie, en de strijd
tussen de keizer en de paus in de Middeleeuwen. Over de dag van morgen werd niet
gesproken, ook niet door Alberts.11
Na de capitulatie van Japan drong het echter snel tot Alberts door dat de inheemse
bevolking zich een heel andere toekomst voor ogen stond dan de Nederlanders. En
dat ze die toekomst desnoods met geweld wilde afdwingen. Vanachter de omheining
van het kamp, waarin de geïnterneerden nu beschermd werden tegen de Indonesische
vrijheidsstrijders, zag hij hoe een Japanse wacht een groep rumoerige en gewapende
Indonesiërs afpoeierde. De leider van de groep droeg een roodwit vlaggetje op één
van zijn revers, dat door de Japanner werd afgepakt en onder het roepen van ‘Ajo!
Vooruit! [...] Opdonderen!’ in de neus van de drager werd geplant. De groep liet zich
intimideren en droop af.12 Het lokale vlaggetjesincident opende Alberts de ogen.
Voor het eerst ervoer hij de tweespalt die er in de oorlogsjaren tussen inheemse
bevolking en Nederlanders was gegroeid. In een flits zag hij wat voor wijzigingen
zich hadden voorgedaan: de bezetter was een
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beschermer geworden en de inlanders, die buiten de kampen waren gebleven, waren
in opstandelingen en Indonesiërs veranderd. ‘Het was iets, waar we mee moesten
gaan leven om er enig begrip van te krijgen.’13
Dat begrip nam snel toe nadat, een paar weken later, de Japanse wachten waren
verdwenen en het hele kamp was omsingeld door aanhangers van de republiek.
Alberts sloot zich aan bij een burgermilitie die zo goed en zo kwaad als dat ging
bewoners probeerden te beschermen tegen de periodieke plaagstoten van de
tegenstanders.
Ongeveer een half jaar na de bevrijding kwam Alberts echt op vrije voeten en
werd vrijwel meteen benoemd tot secretaris van de Nederlandse verbindingsstaf op
het hoofdkwartier van de Engelsen in Batavia, die het machtsvacuüm in het land
tijdelijk probeerden op te vullen. In de hoofdstad zag hij van nabij, zoals hij in Namen
noemen beschrijft, hoe de Engelsen en Nederlanders met elkaar bakkeleiden om
bevoegdheden en hoe de Nederlanders en de republikeinse Indonesiërs
onderhandelden over het transport van goederen en de overgave van bezette
gebouwen.14 Zelf belastte hij zich op een dag vrijwillig met de terugvordering van
het Paleis van Daendels, het vooroorlogse Departement van Financiën. Zonder
noemenswaardige inspanning wist hij het historische gebouw met de republikeinse
beheerder te ruilen voor een eenvoudiger kantoorruimte. De tot eerste luitenant
bevorderde controleur beschrijft het als zijn grootste wapenfeit uit die periode.
Het beeld dat Alberts in Namen noemen schetst van het eerste naoorlogse jaar in
de hoofdstedelijke gemeenschap, is dat van een verdeelde maar leefbare stad. De
verhoudingen tussen de Republikeinse en de Nederlandse autoriteiten waren nog
niet zo beroerd als in latere jaren. Bekenden en vroegere collega's van beide kanten
bezochten elkaar over en weer. Zo bracht hij op een dag tezamen met de journalist
Dolf Verspoor een bezoek aan de Republikeinse vice-minister van Buitenlandse
Zaken, Hadji Agus Salim, met wie ze het onder meer hadden over het ontbreken van
een Indonesisch woord voor ‘bestand’. In hun ijver de toestand te normaliseren,
organiseerden de Nederlanders alweer tentoonstellingen en uitvoeringen. En zoals
altijd in dit soort door militairen beheerste overgangssituaties, waren er voortdurend
recepties en bloeide het mess-leven. Er was genoeg te doen om de aandacht van de
werkelijke problemen af te leiden.
Hoewel Alberts zelf na zijn bevrijding uit het kamp weer volop meedraaide in het
weer op poten gezette ambtelijke apparaat, voelde hij zich steeds minder op zijn
gemak. Naarmate de tijd verstreek, raakte hij steeds onzekerder en eenzamer. Het
werk bij de verbindingsstaf werd in toenemende mate overgenomen door op hun
post teruggekeerde departementsambtenaren en het leven in de mess werd steeds
lediger. Hij vroeg verlof aan en half oktober 1946 vertrok hij naar Nederland, waar
hij na enkele maanden terecht kwam op het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen.15
Pas daar werd hij zich goed bewust van
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wat zich aan de andere kant van de oceaan afspeelde. Toen hij in het voorjaar van
1947 opnieuw werd opgeroepen voor een functie in de kolonie, weigerde hij te gaan.
Het was een daad die in bestuurskringen niet werd begrepen en hem op ontslag op
staande voet kwam te staan. Men verklaarde hem voor gek, omdat hij op die manier
ook zijn pensioenrechten verloor.16 Maar Alberts had principiële bezwaren tegen een
terugkeer naar de Oost. Hij was tot de conclusie gekomen dat hij niet langer in
Indonesië thuishoorde, dat hij het recht niet had om het streven van de Indonesiërs
naar onafhankelijkheid te dwarsbomen. Hij was er bovendien van overtuigd, zoals
hij in schaarse interviews heeft verkondigd, dat ze het best alleen aankonden. Hij
was zich gewaargeworden van zijn overbodigheid.
De naoorlogse tijd in Indië heeft Alberts, behalve in Namen noemen, ook verwerkt
in verhalen die kort na de officiële onafhankelijkheid van Indonesië zijn verschenen
in Libertinage en De Nieuwe Stem. In deze verhalen komen zijn gevoelens en politieke
opvattingen veel nadrukkelijker naar voren dan in latere publicaties, waarin als het
ware de feiten het verhaal vertellen. De verwerking van het recente verleden is er
nog in volle gang. In zowel ‘Batavia en Djakarta’ (1949) als ‘De mens’ (1951) brengt
hij denkbeeldige bezoeken aan respectievelijk de hoofdstad en Madoera. Tijdens een
taxirit door de gespleten stad overvalt hem het gevoel er niet meer bij te horen. Hij
schimpt op de Europeanen, die met hun onverzettelijke werkkracht, als mieren in
een vertrapte mierenhoop, de gerezen problemen denken op te lossen; die zichzelf
geen tijd gunnen om over hun plaats in de ontwrichte samenleving na te denken.
Naarmate de dag vordert, wordt het gevoel van vervreemding steeds sterker. De
volgende dag brengt hij een bezoek aan zowel het Nederlandse als Republikeinse
deel van de stad. De bezoeken versterken zijn isolement. Het Departement van
Binnenlands Bestuur kent hij niet meer terug. Het doet hem denken aan een warenhuis
waarin Indonesië ‘op afbetaling’ en ‘in couponnetjes’ te koop is. De federale gedachte
doet hij af als een doodlopende weg. Ze staat hem tegen, maar ‘in het huis van de
gehangene spreekt men niet over het koord.’17 Hij vergelijkt de constructie met het
door de Heer Olivier B. Bommel ‘geadopteerde kunstmatige mensje’ Solfertje dat
uiteindelijk zijn stiefvader naar het leven stond.18 In het Indonesische deel bezoekt
hij een voormalig inheemse bestuursambtenaar. Hoewel ze een gemeenschappelijk
verleden hebben, blijkt niets ze meer te verenigen. Ze hebben elkaar niets meer te
vertellen of, beter, willen niet aan elkaar herinnerd worden. Ze zijn vreemdelingen
voor elkaar geworden, ‘vreemdelingen die elkaar [...] bijzonder goed hebben gekend.’19
De ikfiguur zegt over zijn bezoek aan de stad: ‘Ik heb vanochtend Batavia bezocht
en vanmiddag Djakarta [...] Ik heb met Nederlandsch-Indië gesproken en met de
Republiek. Ik voel mij niet opgewassen tegen het nutteloosheidstempo van den een
en de ander sluit mij uit door op het eigen recht der Revolutie te
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wijzen [...] Ik voel mij als een mensch tusschen schematische menschen, geteekend
op een schaal van tweemaal de werkelijke grootte.’20
In het verhaal dat zich op Madoera afspeelt (‘De mens’) overheerst de teleurstelling
over de teloorgang van de vriendschappelijke band met zijn Indonesische collega's.
De schrijver grijpt terug op de eerder gemaakte motortocht langs de noordkust van
het eiland. Alberts' alter ego ontmoet er weer de wedana die hem na de Japanse inval
met open armen ontving. Hij is bevreesd als een buitenstaander te worden behandeld
of verontschuldigingen over de onafhankelijheidsstrijd te moeten aanhoren. Beiden
weten de Indonesische kwestie als onderwerp van gesprek te vermijden, al is er steeds
de dreiging dat ze ter sprake komt. Ze balanceren voortdurend op de grens. Voor die
grens overschreden wordt, vertrekt de ikfiguur. Hij wil niet dat de persoonlijke
verhouding tussen hen bezoedeld wordt door de politieke ontwikkelingen.
Alberts' tropische werk illustreert als geen ander de marginale plaats die de
Nederlandse bestuursambtenaren in Indië innamen. Vanaf het begin van zijn
aanwezigheid in de kolonie is hij zich bewust geweest van de discrepantie tussen
deze marginaliteit en de machtspositie van het Europese bestuur. Hij verbaasde zich
er voortdurend over, maar trok er lange tijd geen conclusies uit ten aanzien van het
koloniale systeem en zijn eigen plaats daarbinnen. Hij genoot van het bestuurswerk,
tegelijkertijd voelde hij zich er onbehaaglijk onder. Gevoelens van voldoening,
laconisme, misplaatstheid en ongedurigheid wisselden elkaar af. In Namen noemen
vergelijkt hij zijn leven op Madoera met dat van een prins-gemaal.21 Iedereen bejegent
hem welwillend, niets wordt hem in de weg gelegd. En dat alles omdat hij trouw
heeft beloofd aan het gouvernement. Als gemaal had hij echter ook het gevoel er niet
echt bij te horen. Hij realiseert zich voortdurend maar een deel te zien van wat zich
achter de schermen van het Europese bestuur afspeelt en voelt zich dikwijls
buitengesloten. Tijdens de Japanse bezetting worden Alberts' gevoelens van
onzekerheid en twijfel tijdelijk onderdrukt, al zijn ze nooit afwezig. Na de bevrijding
uit het kamp keren ze weer terug. Hij voelt dat de stemming van optimisme en
vastbeslotenheid onder zijn collega's ongegrond is. Pas in Nederland, waar hij voor
het eerst afstand kan nemen van de doorstane gebeurtenissen, durft hij de knoop door
te hakken. Hoewel zonder twijfel de gewijzigde politieke omstandigheden een
belangrijke rol hebben gespeeld, zijn het in eerste instantie zijn ervaringen als
bestuursambtenaar geweest die hem tot zijn besluit om niet terug te keren hebben
gebracht.
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Oscar Mohr in de tuin van het Stichtingshuis aan de Djalan Gadjah Mada nr. 13 (fotocollectie familie
Mohr).
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‘Allemaal zuivere kebudajaan’
Oscar Mohr, Sticusavertegenwoordiger in Djakarta (1949-1952)1
Liesbeth Dolk
voor Daria Mohr
Oscar Mohr, die in 1952 overleed, was drie jaar lang vertegenwoordiger van de
Stichting voor Culturele Samenwerking in Djakarta. Toen hij zelf net in Djakarta
gearriveerd was, heeft hij aan een Haagse kennis, ook nog niet zo lang in Indonesië,
proberen uit te leggen wat een dergelijke post inhield:
Een jaar of twee geleden kwam ik op straat een kennis uit Den Haag tegen.
Hij stapte van zijn fiets. Jij ook hier? en Wat doe jij tegenwoordig? zeiden
we allebei. Hij was een halfjaar eerder in Djakarta aangekomen en had
een baan bij een bank. Kort Verband, goede inpassing in de B.B.L-schaal,2
als het nieuwe instantiehuis er kwam zou hij vrouw en kind laten
overkomen.
Nu was ik aan de beurt. ‘Ik ben vertegenwoordiger geworden van de
Stichting voor Culturele Samenwerking in Indonesië’, zei ik. ‘Nooit van
gehoord zeker? Wat ik precies ga doen is moeilijk te zeggen.’ Ik probeerde
mijn plan zo'n beetje uit te leggen in het helse spektakel van het spitsuur
op Molenvliet, als betjaks, trams, opelettes, fietsen en mensen door elkaar
wriemelen als beestjes onder de microscoop, maar dan met duizend
geluidseffecten. Het lukte niet erg, maar mijn Haagse vriend begreep toch
wel dat het weer iets buitenissigs was. ‘Verbazend interessant’, zei hij,
‘met Indonesiërs dus. Wil je wel geloven, ik zie die lui nooit!’3

Sticusa en het Accoord van Linggadjati: culturele samenwerking
De Stichting voor Culturele Samenwerking tussen Nederland en Indonesië4 werd
opgericht in februari 1948. Dit was een direct gevolg van het Accoord van Linggadjati,
een wankel compromis tussen Nederland en de Republiek waarvan het
ontwerp-akkoord eind 1946 werd geparafeerd. In het akkoord werd onder andere
vastgelegd dat Nederland en
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de Republiek zouden samenwerken bij de opbouw van een federale staat, de Verenigde
Staten van Indonesië. ‘Samenwerken’ was echter een begrip dat door beide zijden
van meet af aan verschillend werd geïnterpreteerd. Van Republikeinse kant wilde
men gezamenlijke verantwoordelijkheid en gezamenlijk overleg op voet van gelijkheid
met Nederland. Nederland daarentegen wilde de soevereiniteit over Indonesië
behouden tot daadwerkelijk een federatie was gevormd. ‘Opgelegde samenwerking
op Nederlandse voorwaarden’, noemden de Indonesiërs dat.
In dat Accoord van Linggadjati stond ook een paragraaf over culturele
samenwerking. Die paragraaf is altijd blijven staan in alle verdere ontwerp- en echte
akkoorden die nog zouden volgen. Gebaseerd op deze Linggadjati-gedachte werd in
de periode 1946-1947 door een kleine groep Nederlandse en Indonesische
intellectuelen ook daadwerkelijk geprobeerd om samen op cultureel gebied iets tot
stand te brengen, buiten de politiek om. De oprichting in Djakarta in 1947 van het
tijdschrift Opbouw-Pembinaan, met een Nederlands-Indonesische redactie, is daar
een voorbeeld van. De politieke animositeit intervenieerde echter voortdurend in
deze pogingen tot culturele samenwerkingverbanden en veroorzaakte nog in datzelfde
jaar de ontbinding ervan.

Eén formidabel verkeersongeluk
Als Mohr dan in januari 1949 als vertegenwoordiger voor Sticusa in Djakarta arriveert,
zitten Nederland en Indonesië in een zoveelste fase van hun dekolonisatieproces. De
Tweede Politionele Actie heeft een maand daarvoor plaatsgevonden, in december
1948. Het idee van opnieuw culturele samenwerking en van het stimuleren van
contact met de westerse cultuur als de wapens na twee Politionele Acties nog roken,
is een bizarre onderneming, die op dat moment door veel Indonesiërs als een zoveelste
politieke manoeuvre wordt gezien. Mohr komt in feite met een onmogelijke opdracht
naar De Gordel van Smaragd. Er heerst een bittere stemming in Djakarta onder
Nederlanders en Indonesiërs. Er is teleurstelling en wederzijds wantrouwen, er is
een sfeer van ‘wat kan het nog schelen, wat geeft het allemaal’. In de politieke chaos
worden Indonesiërs en Nederlanders voortdurend tegen elkaar aangedonderd, en er
is niet alleen blikschade. ‘Wat we meemaken is één formidabel verkeersongeluk’,
schrijft Mohr.5 In de brieven van Oscar Mohr die bewaard zijn gebleven, afkomstig
uit de periode 1950-1952,6 observeren we dit verkeersongeluk door zijn ogen. Het
bijzondere van zijn observaties in die periode van dekolonisatie is, dat ze zo ‘gewoon’
zijn en daardoor vaak hun tijd ver vooruit. Mohr is niet exemplarisch voor zijn tijd,
maar zijn brieven zeggen veel over de tijdgeest. Wie was Oscar Mohr, en wat wilde
hij in Indonesië?
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Kosmopoliet met uitstraling
Oscar Mohr was een kosmopoliet, in 1907 geboren in St.-Petersburg uit een
Nederlandse vader en een Russische moeder. Dertien jaar en één Russische revolutie
later, keert hij met zijn ouders terug naar Nederland. Voor de oorlog is hij onder
andere journalist bij het Algemeen Handelsblad, de The Times en de The London
Times. Tijdens de oorlog zit hij in de illegaliteit en, na zijn arrestatie in 1942, in
verschillende kampen in Nederland en Duitsland. Terug uit Duitsland, ‘met het
onverdiende geschenk van voort te mogen leven’,7 werkt hij bij de Directie
Voorlichting Buitenland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In 1948 maakt
hij onder andere deel uit van de Nederlandse delegatie in de Veiligheidsraad in Parijs.
Een zeer inspirerende, energieke man met een enorme uitstraling. Een man met een
bijna onbegrensde belangstelling, met kennis van Slavische en klassieke talen, van
exacte wetenschappen, kunst, muziek en politiek, en bovendien een voortreffelijk
brievenschrijver. Een man ook zonder de loden last van een koloniaal verleden. Aan
zijn vrouw Daisy schrijft hij in 1951 vanuit een dienstreis op Sumatra over een
ontmoeting met een Indonesiër:
Ik heb een paar uur gezeten op een grote steen, terwijl de vloed opkwam.
Op de andere hoek van die steen zat een vent die blijkbaar ook niets te
doen had. Ik denk dat we twee heel verschillende manieren hadden om
ons niet te vervelen, nadat we eerst een gesprek hadden gevoerd over de
voordelen en nadelen van een wit en een bruin vel, onder verschillende
weersomstandigheden. Hij vond tenslotte dat hij beter uit was met een
bruin vel, want als het warm is, is dat het meest praktisch, en als het koud
is, moet een witte vent toch nog een hoop kleren aan. Dus als het nou was
dat de wilde beesten je niet zouden zien in de sneeuw, dan was het toch
ook niets, want het enige wat ze dan niet zouden zien, is je gezicht.
Naar andere onderwerpen van gesprek hebben we niet gezocht.8
In de context van de vaak zwaar koloniale sfeer onder de Nederlanders in Indonesië,
die je ook uit Mohrs brieven proeft, en de opnieuw heftige Indonesische propaganda
tegen Nederland in de Nieuw-Guineakwestie in diezelfde tijd, is zo'n onbevangen
gedachtenwisseling over een wit en een bruin vel op die steen aan een strand van
Sumatra niet de gewoonste zaak van de wereld, al wordt zij ons door Mohr wel zo
gepresenteerd.
Wat zocht deze kosmopoliet in Indonesië? Wat dacht hij er te kunnen bereiken?
Samenwerking? Nederlanders hadden in het algemeen geen behoefte aan Indonesiërs.
Bovenal hadden Indonesiërs geen behoefte aan Nederlanders. En dat was nu precies
het kernprobleem dat Mohr
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zo intens bezighield en dat hij als een uitdaging moet hebben gezien: hoe schep je
een begin van eerlijke verstandhouding tussen mensen die bij zo'n formidabel
verkeersongeluk betrokken zijn en hoe kunnen zij daarna als verstandige mensen
met elkaar omgaan? ‘Op de bodem van de vastgelopen verhouding tussen Indonesië
en Nederland ligt het diepe menselijke probleem, dat onze kinderen en kindskinderen
nog dringender zal bezig houden dan ons’, schrijft hij profetisch rond 1950: ‘hoe
moeten Oost en West het met elkaar vinden’.4
We kunnen proberen helemaal van elkaar af te komen, eens en voorgoed
een einde te maken aan de ambivalente verhouding met al haar complicaties
en ergernissen. Het moet mogelijk zijn tot een correcte onverschilligheid
te komen zoals dat gebruikelijk is onder verstandige mensen. Dan doen
we de beste zaken, dan hebben we de minste ruzie. Dan hebben we de
vrede die heerst tussen IJsland en Paraguay.10
Voor Mohr is een dergelijke optie volkomen oninteressant. ‘De eenvoudigste van
alle waarheden’, schrijft hij, ‘is dat we elkaars naasten zijn. Het is niet gemakkelijk
zich daarnaar te gedragen maar het moet.’11 De fameuze tegenstelling Oost-West
omschrijft hij als een gevaarlijke dooddoener, een gemakkelijke, domme leus. ‘We
hebben met elkaar te maken’, zegt hij in 1952,
we kennen elkaar, we hebben elkaar zo langzamerhand alles naar het hoofd
gegooid wat we bij de hand hadden - het wordt tijd dat we leren zien en
leren zeggen aan anderen wat er van waar is, dat West en Oost niet met
elkaar kunnen leven. [...] Eens zullen we het allemaal moeten leren om
met elkaar te leven op één planeet, of we het willen of niet. We have got
to like it. Er zit niets anders op.12
Wat kon redding brengen in zo'n situatie? Hoe creëer je een eerlijke verstandhouding
tussen groepen van mensen die vol zitten met sentimenten en rancunes? Mohrs
antwoord is: door contact via de hoogste toppen van beide culturen. Geen keroncong
maar gamelan, geen postzegel-tentoonstellingen maar Picasso. Hij verwoordt zijn
taak als:
[...] een zuiver kanaal openhouden naar de Europeesche wereld, ervoor
zorgen dat ook het beste wat Europa op geestelijk gebied voortbrengt hier
bereikbaar is en niet alleen de foefjes en de cosmopolitische prulleboel,
en zoveel mogelijk tegengaan dat men een caricatuur van het Westen blijft
aanzien voor onze ware trekken.13
In Mohrs visie hadden die hoogste toppen van de westerse cultuur - de westerse kunst
vooral, maar ook de godsdienst en de wetenschappen - Indonesiërs iets extra's te
bieden, en Indonesiërs zouden er wijs

Indische Letteren. Jaargang 11

135
aan doen hiervan te profiteren en gebruik te maken van de inzichten die in
West-Europa waren ontwikkeld.
Zuivere, oprechte bedoelingen, werkelijke belangstelling voor de andere cultuur,
volstrekte betrouwbaarheid en geestelijke integriteit van Nederlandse kant: dat waren
voor Mohr daarbij de absolute voorwaarden. ‘Allemaal zuivere kebudayaan en geen
politieke of economische bijbedoelingen. Hetgeen God zij geloofd de zuivere waarheid
is’, schrijft hij aan Daisy.14

Het Stichtingshuis: geestelijk centrum en verzamelpunt
In Djakarta moet het Stichtingshuis op Djalan Gadjah Mada een centrum worden
van literatuur, beeldende kunst en muziek, waar Nederlanders en Indonesiërs elkaar
kunnen ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen. Mohr zoekt daarvoor, niet
verwonderlijk, contact met de Indonesische intelligentsia, de jonge generatie vooral.
‘Mensen die bepalend zullen zijn voor de geestelijke houding van dit land’, zoals hij
het formuleert.15 Uit zijn vooroorlogse studietijd in Delft - hij had daar enkele jaren
Mijnbouw gestudeerd - kent hij Poeroebojo, de broer van de sultan van Yogya,
Hamengku Buwono IX. In de hofstad is hij mede daarom welkom; hij raakt er zelfs
bevriend met Gatot Soebroto, de kolonel, die hij in een brief omschrijft als ‘een
ijzervreter, die er uit ziet

Indonesische schoolkinderen komen naar een voorstelling in het Stichtingshuis (fotocollectie familie
Mohr).
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als een vrolijke Italiaanse bandiet’.16 Door zijn intense persoonlijkheid, zijn energie,
zijn uitstraling, door zijn integriteit vooral, trekt hij kunstenaars en schrijvers als
Rivai Apin, H.B. Jassin, Pramoedya Ananta Toer en Sitor Situmorang naar zijn
culturele centrum. Ook mensen als Haji Agus Salim, Mohamad Said (van de Taman
Siswa), Moh. Roem en de door Mohr zeer bewonderde Moh. Sjafei,17 minister van
Onderwijs in het Tweede Kabinet Sjahrir, komen daar. Enkelen onder hen worden
geregelde bezoekers van de culturele avonden, de tentoonstellingen en de bibliotheek,
‘niet omdat, maar ondanks het feit dat we Nederlanders zijn, en dus compromittant’.18
Bij Soekarno thuis heeft Mohr gesprekken van een, zoals hij zegt, ‘merkwaardige
openhartigheid’. Maar Soekarno kan niet naar het gebouw van de Stichting komen,
hoe nieuwsgierig hij ook is: ‘het zou voor U noch voor mij prettig zijn, meneer Mohr,
als er vragen kwamen in het parlement’.19
‘Het is mij gelukt’, schrijft Mohr in 1951, ‘om in vrije communicatie te treden
met werkelijk belangrijke menschen hier, menschen voor wie ik bewondering heb
en met wie mij thans een ongestoorde vriendschap verbindt.’20

Op dienstreis
Daarnaast gaat Mohr zelf de boer op, naar Sumatra bijvoorbeeld, gewapend met een
projector, films, schilderspullen en een wire-recorder, ‘draadjesmuziek’, zoals hij
het in zijn brieven noemt. Hij bezoekt Indonesische middelbare scholen in Padang,
Medan en Bukittinggi en laat er de leerlingen naar muziek luisteren ‘op draadjes met
toelichting’; de Ouverture uit Figaro van Mozart, een concert voor twee violen van
Bach. Hij vertoont er schoolfilms voor ‘straten vol kinderen die in ploegen door
bioscoop en andere zalen worden gehaald’.21 Hij leest verzen voor van Racine,
Shakespeare, Goethe, Thomas Mann en Rilke in het Frans, Engels en Duits, om
Indonesische scholieren te laten horen hoe deze verzen in de moderne talen klinken.
Hij laat ze schilderijen zien, reproducties van Picasso, Braque en Matisse. ‘Laat ze
er maar naar kijken, en volgend jaar weer, dan went het wel’, meent hij.22
Zijn observaties bij het verloop van dergelijke bijeenkomsten zijn vermakelijk.
Over de filmvertoning voor een school in een dorpje in de buurt van Padang schrijft
hij:
De filmvertooning verliep in wat wij zouden noemen een volmaakte
wanorde. De regen maakte de tekst onverstaanbaar, daarbij wedijverende
met het geraas van de aggregaat van den Tentara, dat te hulp was geroepen,
want er is daar geen stroom. Nu en dan stond de vertooning stil, omdat de
stroom zakte beneden zeker minimum. [...] Een zekere daasheid, mengsel
van moeheid, abandon, schel petromaxlicht in de oogen en een
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flesch bier dat op mijn witte smoel afkwam, nam de barrières van normale
onwetendheid die me anders belet Indonesisch te verstaan, volledig weg.
Ik verstond ineens alle talen, net of het Pinksteren was, en verbaasde me
er alleen over, de daarbijbehoorende polyglotte tong niet te hebben
ontvangen. Men zou ook kunnen zeggen dat ik stom zat te kijken en te
zwijgen. Dat was erg prettig. Laat in den nacht werden we thuisgebracht
in het hotel.23
Bach in Bukittinggi, Shakespeare in een Sumatraanse dessa, Picasso in Padang, het
doet wat richtingloos aan, en er zijn genoeg relativerende opmerkingen bij te maken.
Mohr maakt die zelf ook wel: ‘Het is een beetje of je in Medemblik met een collectie
wayangpoppen was aangekomen’, schrijft hij.24 Toch heeft hij het gevoel ook daar
op Sumatra ‘met iets erg reëels bezig te zijn’. Zijn ideaal van wederzijdse
cultuurkennis en wederzijds cultuurbegrip ziet hij op een avond gerealiseerd tijdens
een bezoek aan een Batakse vriend: diens 15-jarige dochter, gevraagd iets voor te
spelen, zet zich zonder aarzeling aan de piano en speelt, schrijft Mohr, ‘het Italienische
Konzert van Bach met een door eeuwen Bataksche muziek en hondevleesch gevoed
en nog door niets aangetast temperament. Heel verbazend’.25

Tegenwerking
Waar Mohr was, gebeurde iets. Hij kreeg dingen gedaan van mensen, mensen die
telden, mensen die naar zijn mening belangrijk waren in Indonesië en wier invloed
op hun omgeving reëel was. Dat hij daarnaast ook tegenwerking ondervond, is
duidelijk. Van Indonesiërs die de Stichting zagen als instrument voor westerse
culturele penetratie, als truc om iets anders te bereiken. Over een letteren-student
Kamil, een geregeld bezoeker van het Sticusahuis, schrijft Mohr:
Kamil is een jongmensch doordrenkt van een oeroude erfenis van list en
wijsheid. [...] Laatst hebben we, met tranen in de oogen, afscheid van
elkaar genomen. Hij kwam me dank zeggen voor hetgeen hij bij ons had
beleefd en voor mijn vriendschap en tevens meedeelen, dat hij niet langer
bij ons blijven kon: de decaan van zijn faculteit [...] had hem voor de keuze
gesteld zijn studiebeurs prijs te geven of zijn associatie met het instrument
van Westersche cultureele penetratie. [...] Kamil heeft geen keus. Hij moet
zijn studiebeurs houden en hij kan zich niet veroorloven voor alle vakken,
die de decaan doceert, te zakken.26
Tegenwerking is er ook van de kant van Nederlanders in Indonesië en van het
Stichtingsbestuur in Amsterdam. Mohr beschuldigt dat bestuur
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van paternalisme, bedilzucht en betweterigheid. Hij vindt ze onfatsoenlijke mensen
die niets begrijpen van zijn delicate opdracht en van de manier waarop hij elke dag
als een koorddanser staat te balanceren. ‘Ik heb tegen beter weten in’, schrijft hij,
gehoopt dat ik ze iets zou kunnen laten begrijpen van de diepte waarin dit
werk zich moet voltrekken en waar ik tracht me te handhaven. Op die
diepte is het natuurlijk tamelijk fürchterlich voor wie er als overmoedig
Taucher in plonst. Ik kan ze er nauwelijks toe krijgen de afgrond in te
kijken, laat staan mij bij de afdaling te volgen voorbij het familiebad, en
wat ik opduik wordt in Amsterdam op de weegschaal gelegd bij den
kruidenier en naar gewicht beoordeeld in plaats van naar de substantie of
de symbolisch vaak nogal interessante gedaante. Ik handhaaf mij ten
opzichte van mijn ‘opdrachtgever’ dank zij zorgvuldig bijgehouden
misverstanden: zoo nu en dan presenteer ik ze een waardelooze kei of een
gek beest, flink zwaar op de schaal, en de ring houd ik achter de kiezen.27
Een krankzinnige baan eigenlijk, die Mohr had. Hij moppert ook wel eens over dat
voortdurend moeten schipperen tussen Nederlanders en Indonesiërs, met listen, met
overleg en geduld, met kunst- en vliegwerk. Waar blijf je dan met je zuiverheid en
integriteit, moet hij gedacht

Oscar Mohr in Kajutanam, Sjafei's woonplaats op West-Sumatra. Links Moh. Sjafei. Direct achter
Mohr (met sigaret) de bekende schilder Baharudin, een halfbroer van Sjafei (en medewerker van
Sticusa) (fotocollectie familie Mohr).
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hebben. Hij vertelt over de enorme inspanning die hij zich moet getroosten, teneinde
‘je bij voortduring te verplaatsen in een wijze van denken en reageeren die je wel
reeds begrijpen gaat, maar die je niet wil overnemen, niet integraal kunt overnemen
ook’.28 Gemopper is er ook aan het adres van zijn Indonesische vrienden:
Ik verzet me tegen de warmte zooals ik het zou doen tegen de kou. Niet
zoo mijn vrienden. Ook de actiefsten onder hen leven in wat voor ons
abandon en désordre is en stellen uit en uit en uit en wachten af tot de
pisangs van verveling van de boomen vallen, wat ze dan ook altijd doen
en altijd nog ruim op tijd voor wie intusschen niet zo ongeduldig is geweest
om weg of dood te gaan of zijn krachten op te teeren in een onwijze drift
om den onvermijdelijken gang van zaken te forceeren en in Gods werk
hineinzupfuschen, zooals ik.29
Mohr schrijft dit aan een vriend in Nederland, eind 1951. Zijn contract met de
Stichting zit er bijna op.
Ik heb me nu drie jaar lang zeer intensief en met uitsluiting van alle andere
zaken bemoeid met één probleem, dat hoe belangrijk ook, niet alles voor
mij beteekent. Ik heb dit gedaan in vrijwel mijn dooie eentje (met Daisy
samen, natuurlijk) en het gaat me vermoeien. Het kan alleen maar onder
de hoogste spanning, en om die te handhaven zonder navenant te worden
geladen door lectuur, omgang met op zijn minst gelijken of lange perioden
van rust, verbrand je eerst het spek, dan de spieren, dan het merg en ten
slotte de botten. Ik ben aan het merg toe.30
In juni 1952 zal hij met zijn vrouw en vier kinderen terug gaan naar Nederland.
Omdat hij moe is en omdat hij vindt dat iemand anders zijn taak maar eens voor een
tijd moet overnemen, maar vooral omdat hij het niet langer kan verdragen de mensen
te vertegenwoordigen die in Amsterdam de leiding hebben. Niet omdat hij vond dat
zijn werk geen zin had gehad, of niet meer zou hebben. ‘Ik heb, toen ik uit Duitschland
kwam met het onverdiende geschenk van voort te mogen leven, steeds gezocht naar
werk, dat in mijn eigen oogen werkelijk “zin” zou hebben. Hier heb ik het. Het heeft
zin en het kan. Maar ik ben niet groot genoeg om het lang en in mijn eentje vol te
houden’, schrijft hij in 1951.
Daarom zal ik het moeten prijsgeven en trachten een staat van wijsheid te
bereiken groot genoeg om af te zien van dezen vorm van hoogmoed. Laat
het ijzeren gordijn tusschen ons en Azië dan maar zakken, voor een paar
honderd jaar. Niemand schijnt werkelijk bereid te zijn het te verhinderen
[...]. Duizenden meer
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bekwaam en meer bezield, van grooter middelen voorzien dan ik, zouden
moeten trachten de langzaam dagende inzichten in de verhouding tusschen
‘Oost en West’ in werkelijkheid voort te zetten. Het zal wel niet gebeuren.
Het is te vroeg, en over tien jaar is het voor langen tijd te laat. Hoe wil ik
dan gelukkig zijn? Met boeken? Met de bioscoop? Waar moet ik daartoe
de eenvoud vandaan halen en waarvandaan de onnoozelheid om gelukkig
te zijn op het Plein, of op een krant of bij Philips? Waar de wijsheid en de
berusting, nog voor ik oud ben?31
In de morgen van 3 mei 1952, één maand voor hij Indonesië zou verlaten, overlijdt
Oscar Mohr in Djakarta, totaal onverwacht.

Te vroeg, te laat?
Toen Mohr in 1949 op Molenvliet die oude kennis uit Den Haag tegenkwam, zei hij
over zijn functie als vertegenwoordiger van Sticusa: ‘Wat ik ga doen is moeilijk te
zeggen.’ Maar wat hij wilde stond hem toen duidelijk voor ogen: met idealisme
gepaard aan praktische zin een begin van verstandhouding scheppen tussen
Nederlanders en Indonesiërs. Met zuivere bedoelingen, met geestelijke integriteit.
Zijn overtuiging dat die verstandhouding en dat contact er konden komen via de
hoogste toppen van beide culturen, van kunst vooral, is uiteraard een elitaire opvatting:
hoge kunst brengt broederschap tussen de bovenlagen, die laten hun invloed gelden
en vandaar druppelt alles dan wel door naar beneden, naar lagere regionen. ‘Laat ze
maar naar Picasso kijken, en volgend jaar weer, dan went het wel.’
De opvatting dat hoge kunst over grenzen heen gaat, en dat alles goed komt als je
maar eenmaal elkaars kunst aanvaardt en begrijpt, was en is geen nieuwe gedachte.
Mohrs kracht en zijn bijzonderheid liggen voor mij dan ook vooral in zijn
niet-koloniaal zijn, zijn persoonlijkheid en zijn integriteit. In de manier ook waarop
hij het verkeersongeluk aanschouwt en er al vroeg zijn conclusies uit trekt: het enige
bruikbare principe in deze situatie is volgens hem een moedige aanvaarding van de
catastrofale situatie en een afwijzing, tijdelijk, van de droom. ‘In sommige situaties,
nietwaar’, schrijft hij, ‘helpt geen slaappil, maar moeten alle lampen aan voor een
operatie. Dan is de schoonheid tijdelijk zoek [...]. De groote moeilijkheid is, dat het
voor de meeste menschen nog veel te vroeg is om deze dingen te hooren, en anderzijds
is het vermoedelijk spoedig alweer te laat.’32
In een enkel opzicht zou Mohr anno 1996 tevreden hebben kunnen zijn. Ik ken
Hollandse en Belgische meisjes die een volmaakte serimpi kunnen dansen, en Wibi
Soerjadi vertolkt al jaren met verve onze Europese klassiekers op de piano. Toch
spelen, vooral op institutioneel niveau, sentimenten en rancunes nog steeds een rol.
We zitten nog altijd
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met het probleem dat Mohr zo bezighield: hoe moeten Oost en West het met elkaar
vinden, hoe creëren we die verstandhouding tussen Nederland en Indonesië? Vereist
het pijnlijke proces van dekolonisatie nog steeds dat Nederlanders en Indonesiërs
elkaar, maar vooral zichzelf, op de operatietafel leggen?

Eindnoten:
1 Dit artikel is een bewerkte versie van een lezing gehouden op 9 december 1995. Met veel dank
aan drs. W. Mooijman - naaste medewerker van Momin Djakarta - die in een eerdere fase enkele
belangrijke vragen voor mij beantwoordde en later aanvullingen gaf op het artikel - en mr. C.J.
Schneider, corrector en inspirator.
2 B.B.L. = Besluit Bezoldigingsregeling Landsdienaren.
3 Oscar Mohr, ongedateerd, waarschijnlijk een tekst voor een lezing of artikel, opgesteld rond
1950-1951.
4 Officieel: De Stichting voor Culturele Samenwerking tussen Nederland, Indonesië, Suriname
en de Nederlandse Antillen. In het oprichtingsbestuur hadden o.a. zitting: prof. dr. W.J.M.A.
Asselbergs (Anton van Duinkerken), prof. dr. J.H.A. Logemann (oud-minister van Overzeese
Gebiedsdelen), dr. G.W. Locher (directeur van het Leids museum voor Volkenkunde), H.M.
van Randwijk (journalist), prof. dr. F.L.R. Sassen (filosoof), dr. F.R.J. Verhoeven (de
landsarchivaris van Nederlands-Indië), dr. V.E. van Vriesland (dichter) en dr. E. du Perron de
Roos, de weduwe van E. du Perron, de meesten ‘goed-georiënteerd in “Indische” zaken’ (zie:
Groot geld tegen klein geld; de voorgeschiedenis van Sticusa. red.: Albert Helman en Jos de
Roo. Amsterdam: Sticusa, 1988).
5 Brief Oscar Mohr aan R.M. Djulham Surjowidjojo, 19 april 1952. Oscar Mohr had de arts dr.
Djulham leren kennen tijdens zijn dienstreis op Sumatra in februari 1952.
6 Deze brieven mocht ik inzien via Daria Mohr, Oscar Mohrs dochter. De originele,
handgeschreven brieven waren eerder door mevrouw Daisy Mohr-Arnold (1907-1968)
overgetypt. Deze originele brieven bestaan niet meer. Ik heb dus niet kunnen nagaan of en in
hoeverre mevrouw Momgedeelten uit deze brieven heeft weggelaten.
7 Brief Oscar Mohr aan H.J. de Marez Oyens, Yogya, Paaszondag 1951.
8 Brief Oscar Mohr aan Daisy Mohr, 11-14 november 1951.
4 Oscar Mohr, ongedateerd, waarschijnlijk een tekst voor een lezing of artikel, opgesteld rond
1950-1951.
10 Rede Oscar Mohr bij het vertrek van Asrul Sani en Ramadhan Karthahadimadja naar Europa
op 11 maart 1952.
11 Idem.
12 Idem.
13 Zie noot 9.
14 Brief Oscar Mohr aan Daisy Mohr, Padang, 4 november 1951.
15 Oscar Mohr aan H.J. de Marez Oyens, Yogya, Paaszondag 1951.
16 Idem.
17 Oscar Mohr over Moh. Sjafei: ‘Als ik zou moeten zeggen hoe hij eruit ziet, dan is dat moeilijk,
want je zou meteen zeggen, heel gewoon, zoo gewoon als maar weinig menschen kunnen
bereiken eruit te zien. Ook wat hij zegt is heel gewoon, maar wie kan dat? [...] Kortom, als me
later wordt gevraagd, door God, welke ontmoetingen ik op prijs heb gesteld, dan zal ik deze
dankbaar vermelden.’ Brief aan Daisy Mohr, 4 november 1951.
18 Oscar Mohr aan H.J. de Marez Oyens, Yogya, Paaszondag 1951.
19 Idem.
20 Oscar Mohr aan H.J. de Marez Oyens, oktober 1951.
21 Brief Oscar Mohr aan Daisy Mohr, 8 november 1951. Het filmbezit van Sticusa bestond uit
twee delen: een deel (stomme) films van de Nederlandse Onderwijsfilm (‘Haringvissen op de
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Noordzee’, ‘Turfsteken in Drenthe’ - ‘met die films kon je niks’) en een deel artistieke films,
waarvan een aantal kopieën waren van films uit het Filmmuseum (films van Dali, Bunuel, Joris
Ivens en Jef Last), en van de British Council (‘Instruments of the orchestra’, een Engelse film
op muziek van Benjamin Britten). Aantekeningen Willem Mooijman, mei 1996.
Oscar Mohr aan Daisy Mohr, 18 november 1951. Naar aanleiding van deze
schilderijententoonstellingen schrijft Mooijman: ‘Sticusa en een groep schilders onder leiding
van Soedjojono hadden bedacht dat het mooi zou zijn als er in Indonesië een grote tentoonstelling
zou komen van moderne en vooral Franse schilderkunst. Ik geloof dat aan de Europese kant al
wel het een en ander geregeld was, maar nu moest het ook in Indonesië lukken. Zo'n belangrijke
expositie moest natuurlijk goed bewaakt worden en Sam Koperberg [SK was voor de oorlog
directeur van het museum Sono Budojo/ LD], een man die dingen deed voor Soekarno, lid van
zijn staf was [...] zou president Soekarno polsen: er zou een militaire bewaking moeten zijn op
een trein die de expositie naar verschillende plaatsen in Indonesië zou brengen. Maar de president
voelde er niet veel voor, want waarom schilderden die Fransen niet gewoon zoals het was? “Je
kan toch gewoon de waarheid uitbeelden? Dat gebeurt toch ook bij een wayangpop”, had de
president gezegd. Koperberg adviseerde dus om van het plan af te zien. De Jogjase schilders
hebben toen een soort smeekschrift geschreven en zijn met een cavalcade van motorfietsen naar
Djakarta getogen om de president om te praten. Het heeft niet geholpen. Maar het toont wel
dat die Jogjase schilders, die bijna allemaal kommunist waren, niet afwijzend stonden tegenover
Sticusa, althans wat Mohr er van maakte.’ Aantekeningen W. Mooijman, mei 1996.
Oscar Mohr aan Daisy Mohr, Padang, 4 november 1951.
Oscar Mohr aan Daisy Mohr, 18 november 1951.
Oscar Mohr aan Daisy Mohr, Medan, 21 februari 1952.
Oscar Mohr aan H.J. de Marez Oyens, oktober 1951.
Idem.
Oscar Mohr aan H.J. de Marez Oyens, Yogya, Paaszondag 1951.
Oscar Mohr aan H.J. de Marez Oyens, oktober 1951.
Idem.
Oscar Mohr aan H.J. de Marez Oyens, Yogya, Paaszondag 1951.
Oscar Mohr aan R.M. Djulham Surjowidjojo, 19 april 1952.
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Uitnodiging
Op zaterdag 28 september 1996 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse
Letterkunde weer een lezingenmiddag.
Het programma is als volgt:
14.00 uur:

Opening

14.05 uur:

Simona van Klaveren: ‘Die zwarte oogen!
- Men kan nooit weten.’ Indië in het leven
en werk van M.C. Frank (1838-1891)

14.40 uur:

Marcella van den Berg: Oostwaarts:
Couperus als poedjonggo van de
Haagsche Post

15.15 uur:

Pauze

15.30 uur:

Ed Mulder: Soewarsih Djojopoespito's
Marjanah: een Soendanese roman op z'n
Hollands

16.15 uur:

Slot

Plaats: Rijksuniversiteit Leiden. Gebouw 1175 (Centraal Faciliteitengebouw),
Witte Singel/Doelencomplex (achter het Rapenburg ter hoogte van de Doelensteeg).
Zaal 028.
De toegang is gratis.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
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Over de auteurs
Gerard Brantas (1926, Soerabaja); verbleef in WO II in een Japans interneringskamp.
Studeerde biologie en was werkzaam als landbouw-etholoog. Nadien studeerde hij
geschiedenis; hij legt zich toe op mentaliteitsgeschiedenis met jeugdboeken als bron.
Liesbeth Dolk (1954, Djakarta); studeerde Nederlandse taal- en letterkunde.
Promoveerde in 1993 in Leiden op Twee zielen, twee gedachten. Tijdschriften en
intellectuelen op Java (1900-1957). Doceerde enkele jaren aan universiteiten in
Indonesië en Maleisië; sinds 1995 is zij universitair hoofddocente aan de Sorbonne
in Parijs.
H.A.J. Klooster (1952) studeerde Geschiedenis en Indonesische talen aan de
Rijksuniversiteit Leiden. In 1985 promoveerde hij aldaar op de moderne Indonesische
historiografie. Hij is thans werkzaam als leraar economie en geschiedenis in het
voortgezet onderwijs.
Goenawan Mohamad (1941). Kwam uit een nationalistisch milieu; zijn ouders waren
in Boven-Digoel geïnterneerd. Als journalist en intellectueel hoort hij tot de
prominente critici van het militaire bewind in Indonesië. Was hoofdredacteur van
het in 1994 verboden progressieve weekblad Tempo. Ook als schrijver, dichter en
essayist neemt hij een vooraanstaande plaats in in zijn land.
Huub de Jonge (1946) is als economisch antropoloog verbonden aan de Katholieke
Universiteit van Nijmegen. Publiceerde verscheidene studies (zoals zijn proefschrift)
en artikelen over de Madoerese samenleving. Het aan de Indische jaren van A. Alberts
gewijde themanummer van Indische Letteren (juni 1990) werd door hem
samengesteld.
Henk Maier (1950) promoveerde in 1985 op Fragments of reading: the Malay Hikayat
Merong Mahawangsa; is hoogleraar in Leiden en publiceert met name over Maleise,
Maleisische en Indonesische literatuur. Heeft een groot aantal vertalingen op zijn
naam staan van modern Indonesisch literair werk, met name van dat van Pramoedya
Ananta Toer.
Toety Heraty Noerhadi (1933) studeerde onder andere in Nederland. Zij is hoogleraar
filosofie aan de Universitas Indonesia en is daarnaast onder meer bekend als dichteres.
Aanvullende informatie vindt men in haar in dit nummer opgenomen ‘egodocument’.
A. Teeuw (1921) was hoogleraar in de Indonesische en Maleise taal- en letterkunde
in Leiden. Tot zijn talrijke publicaties horen het handboek Modern Indonesian
Literature en het Indonesisch-Nederlands Woordenboek (laatste herz. dr. 1996). In
1993 verscheen zijn boek Pramoedya Ananta Toer. De verbeelding van Indonesië.
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[Nummer 4]
Redactioneel
In 1998 zal het honderd jaar geleden zijn, dat de schrijver P.A. Daum overleed. Ter
gelegenheid hiervan verschijnen zijn Verzamelde romans in een driedelige uitgave,
bezorgd door Gerard Termorshuizen. Het eerste deel zal op vrijdag 31 januari 1997
worden aangeboden aan Rob Nieuwenhuys. Nadere informatie hierover vindt u
achterin dit nummer, in de uitnodiging voor de volgende lezingenmiddag. Intussen
is ook de jubileum-symposiumbundel Naar de Oost! Verhalen van vier eeuwen reizen
naar Indië verschenen. Leden van onze werkgroep kunnen deze bundel met korting
aanschaffen op de lezingenmiddag van 31 januari, of door het invullen van de bon
die u aantreft in deze aflevering van Indische Letteren.
In dit nummer vindt u een artikel van Pieter Korver over de authenticiteit van De
laatste generaal van H.J. Friedericy, een bijdrage van Dick van Stekelenburg over
Liebe und Tod auf Bali van Vicki Baum en een korte beschouwing van Roger Tol
over De Maleijer in Nederland van A. van de Werken. Tevens is het vervolg van
onze Lijst van Indische Letteren opgenomen, samengesteld door mr. Herman Kemp,
bibliograaf van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.
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De Aroempone van Bone met een aantal leden van de rijksraad. Uit: Roger Tol, Een haan in oorlog.
Tologna Arung Labuaja. Een twintigste-eeuws Buginees heldendicht van de hand van I Mallaq Daéng
Mabéla Arung Manajéng. Dordrecht/Providence: Foris Publications, 1990 (foto KITLV).
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De authenticiteit van De laatste generaal
H.J. Friedericy en het feodale Zuid-Celebes
Pieter Korver
Inleiding
De schrijver H.J. Friedericy, die voor de oorlog acht jaar als bestuursambtenaar op
Zuid-Celebes heeft gewoond en gewerkt, zal voor de lezers van dit blad geen
onbekende zijn. Nog in 1987 heeft Indische Letteren een speciaal nummer aan hem
gewijd. Zoals bekend heeft Friedericy pas na de oorlog letterkundig werk
gepubliceerd. Al zijn boeken spelen zich af op Zuid-Celebes. Friedericy heeft slechts
één roman geschreven, Bontorio, die later met weglating van het derde en laatste
deel opnieuw is uitgegeven onder de titel De laatste generaal.
Twaalf jaar na zijn dood bracht uitgeverij Querido in 1984 Friedericy's verzameld
werk uit. Daarin is uiteraard ook De laatste generaal opgenomen. In zijn bespreking
van dat Verzameld werk merkte Maarten 't Hart over deze roman op, dat het zijns
inziens van veel durf getuigde om een boek te schrijven dat zich geheel afspeelde in
zo'n vreemde, wonderlijke samenleving als die van Zuid-Celebes. Hij voegde daaraan
toe dat het natuurlijk niet te controleren was of deze roman authentiek was en een
goed beeld gaf van de vreemde gebeurtenissen in de bergstaat Bontorihoe, maar wel
had het hem allemaal zeer authentiek in de oren geklonken.1
Het is een interessante kwestie die Van 't Hart hier opwierp. Alles wat je leest in
De laatste generaal klinkt immers zò authentiek, dat je haast automatisch aanneemt
dat het ook allemaal authentiek is en je je pas daarna afvraagt of dit ook inderdaad
zo is. In dit artikel zal ik ingaan op de vraag in hoeverre Friedericy in De laatste
generaal een authentiek beeld gegeven heeft van de traditionele samenleving van
het vorstendom Bone op Zuid-Celebes, waarvan het bergstaatje Bontorihoe een
onderdeel was. Want, in tegenstelling tot wat Maarten van 't Hart dacht, kunnen we
dit wel controleren. En wel aan de hand van de literatuur over de traditionele
samenleving van Zuid-Celebes. Een literatuur die Friedericy, die immers was
gepromoveerd op een onderzoek naar deze samenleving, overigens ook goed heeft
gekend. Ik zal eerst een beeld
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geven van deze traditionele maatschappij aan de hand van die literatuur. Daarna zal
in een volgende aflevering van dit blad dat beeld vergeleken worden met dat, wat
Friedericy ervan geeft, in zijn roman De laatste generaal.
Als men het vroeger over Zuid-Celebes had, dan bedoelde men de linker benedenpoot
van dat eigenaardig gevormde eiland Celebes, dat thans Sulawesi heet. Zuid-Celebes
wordt bewoond door twee volken, de Boeginezen en de Makassaren. De Makassaren
wonen in het zuidwestelijk deel van de eilandpoot, de Boeginezen in het oostelijke
en noordelijke deel. In vroeger eeuwen was Zuid-Celebes een lappendeken van rijkjes
en staatjes, maar altijd zijn twee daarvan de machtigste en grootste geweest: het
koninkrijk Makassar of Gowa en het koninkrijk Bone. Gowa lag in het zuidwesten,
Bone aan de oostkust van de Zuid-Celebespoot. Makassar werd bewoond door
Makassaren, Bone door Boeginezen. Hoewel hun talen wat van elkaar verschillen
zijn de Boeginese en Makassaarse volken en culturen zeer nauw aan elkaar verwant.
Makassar werd al in de zeventiende eeuw door de VOC onderworpen. Een groot
deel van haar grondgebied werd door de Nederlanders ingelijfd en dit werd het
zogeheten gouvernementsgebied van Zuid-Celebes. Bone bleef nog heel lang
onafhankelijk, totdat het in 1905 ook door Batavia veroverd werd. Hoewel een deel
van Zuid-Celebes dus al vanaf de zeventiende eeuw onder Nederlandse overheersing
stond en dit gebied voor een deel aan het Bonese rijk grensde, is laatstgenoemd
gebied toch betrekkelijk lang terra incognita gebleven. Pas in de tweede helft van de
vorige eeuw begon men meer te weten te komen van de Bonese samenleving. Behalve
aan de taalgeleerde B.F. Matthes, hebben we die kennis voornamelijk te danken aan
Nederlandse bestuursambtenaren die in de tweede helft van de vorige en in het begin
van deze eeuw werkzaam waren op Zuid-Celebes. Hun geschriften vormen de
wetenschappelijke literatuur die ik voor dit onderzoek naar de mate van authenticiteit
van Friedericy's roman De laatste generaal heb gebruikt.2
In de nu volgende beschrijving van de feodale samenleving van Zuid-Celebes zal
ik mij in hoofdzaak richten op het Bonese rijk, omdat De laatste generaal zich in
dat gebied afspeelt.

Het feodale Bone
De oppervlakte van het Bonese rijk bedroeg ongeveer een vijfde van die van
Nederland. De bevolking telde in 1917 ongeveer een kwart miljoen zielen. De kern
van het rijk was het gebied in en rond de hoofdstad Watampone. Van daaruit had het
rijk zich vanaf de veertiende eeuw verder uitgebreid tot het zijn latere omvang kreeg.

Indische Letteren. Jaargang 11

149
Aan het hoofd van het Bonese rijk stond een koning, de Aroempone. Aroe betekent
in het Boeginees ‘vorst’ en ‘pone’ is een verbastering van Bone. Zoals in vele
traditionele samenlevingen geloofde men ook in Bone dat de koning van goddelijke
afkomst was. In de ogen van de Bonieren was de Aroempone een nakomeling van
de uit de hemel neergedaalde eerste vorst en in hun ogen was hij een soort opperwezen
dat met een waas van heiligheid omgeven was. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het
bijzondere eerbetoon dat de Aroempone bewezen werd.
Een goed voorbeeld daarvan vinden we bij Bakkers die de uitvaartplechtigheden
van een Bonese koning heeft bijgewoond en beschreven.3 Een bijzonder detail van
die begrafenis was de wijze waarop de overledene grafwaarts werd gedragen. Dat
gebeurde op een reusachtige draagbaar, waarop behalve de dode, een groot aantal
familieleden en volgelingen naast vele dragers van de vorstelijke
waardigheidssymbolen plaats hadden genomen. Om dat hele gevaarte te kunnen
torsen was de lijkbaar voorzien van een twaalftal grote draagbomen waaronder
honderden mannen plaats konden nemen. Deze reusachtige lijkbaar werd tenslotte
gevolgd door een staatsiekorps van vele ruiters met ontblote lansen.
Maar ook als een Aroempone nog in leven was en zich op reis begaf, ging dat
volgens Matthes altijd ‘met een verbazende omslag gepaard, zodat er een massa
menschen nodig is om zijne majesteit met zijn gansche stoet van bijwijven en
hofdames alsmede een menigte bagage te transporteren’.4 Verder vertelt Matthes dat
de onafzienbare stoet van mensen welke de vorst op reis vergezelde, vooraf werd
gegaan door een ruiter met een zeer lange piek waarvan het lemmet was bedekt met
rood of groen laken en waaraan een belletje was vastgebonden. Dit wapen werd
omhoog gehouden, zodat iedereen reeds van ver kon zien dat de vorst in aantocht
was en zich, indien niet behoorlijk gekleed, bijtijds uit de voeten kon maken. Ruiters
die de stoet tegenkwamen moesten afstijgen. En heel erg was het om nog voor de
stoet langs de weg over te steken. Hierop stond een zware boete, zo niet de doodstraf,
aldus Matthes.5
De bijzondere positie van de Aroempone bleek ook uit het feit dat niemand hem
zo maar mocht benaderen. Dat kon alleen maar met toestemming van de
rijksbestuurder, de tomarilalang, de eerste staatsdienaar van de vorst. Deze had mede
daardoor een zeer machtige positie en het gevolg kon ook zijn, aldus Bakkers, dat
al was de vorst een rechtvaardig persoon, hij of zij toch vreemd kon blijven aan het
onrecht en de willekeur die het volk werden aangedaan.
Hoewel de Aroempone als een bovennatuurlijk persoon werd beschouwd moeten
we niet denken dat hij ook absolute macht bezat. Ten opzichte van de hoogste edelen
van het rijk, de rijksgroten die verenigd waren in de rijksraad, de hadat, was de vorst
slechts een primus inter pares. Zonder de hadat kon hij geen besluiten nemen en het
was ook
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de hadat die een nieuwe Aroempone uit de voor de troon in aanmerking komende
vorstentelgen aanwees. Aan de andere kant was het natuurlijk ook zo dat hoe
krachtiger de persoon van de vorst was, hoe groter zijn overwicht op de hadat. Zo
was de invloed van de hadat onder de laatste Aroempone vóór 1905, Lapawawooi,
zeer gering en werd het college door hem zelden of nooit bijeen geroepen.6
Een bijzonderheid van de Bonese staatsinrichting was verder dat ook vrouwen
Aroempone konden worden. Dit was in het rijk van Gowa anders. Wel zijn er in de
geschiedenis van Bone meer mannelijke dan vrouwelijke Aroempones geweest.
Vrouwen van hoge adel konden in het Bonese rijk ook hoofd of aroe worden van de
kleinere vorstendommetjes waaruit het rijk bestond. Overigens waren volgens Bakkers
die vrouwelijke aroes en Aroempones van Bone over het algemeen niet minder
‘trotsch en heerschzuchtig’ dan hun mannelijke collega's, maar eerder veel
‘despotieker’.7
Op de Aroempone volgden in macht en aanzien de al genoemde rijksgroten, dan de
naaste familieleden van de vorst, de zogeheten vorstentelgen, en de heersers of aroes
van de onderhorige staatjes van het rijk en hun familieleden, tezamen de Bonese
adelstand vormend. Die adel vormde de heersende klasse van het rijk en stond hoog
in aanzien. Zoals in de meeste traditionele aristocratische maatschappijen vervulde
de oude Bonese adel geen of weinig productieve functies. Integendeel, het leven van
de doorsnee Bonese edelman bestond voornamelijk uit oorlogvoeren, jagen, het
bijwonen van feesten, dobbelen en het houden van hanengevechten. Ook was het
gebruik van opium onder de Bonese adel niet onbekend. We zullen het doorsnee
tijdverdrijf van de Bonese edelman van vroeger eens nader bekijken.

Een leven als een prins
Het krijgsbedrijf was een belangrijke bezigheid van de Bonese aristocratie. Er is door
Bone in vroeger tijd heel wat oorlog gevoerd. Dat is ook lang zo doorgegaan. Zo
werd er op het eind van de vorige eeuw, niet zo lang voordat Bone voorgoed door
Batavia werd onderworpen, nog regelmatig oorlog gevoerd met het naburige Wadjo,
een vorstendom ten noorden van Bone.
Nu moeten we ons ook weer geen al te grootschalige voorstelling maken van deze
oorlogen. Volgens de altijd wat cynische Bakkers hadden de oorlogen van Bone
altijd min of meer het karakter van stroopen rooftochten, waarbij ‘het verbranden
van kampongs en het roven van vee en mensen de grootste heldendaden zijn die er
verrigt worden’. Verder waren de veldslagen die geleverd werden, volgens Bakkers,
ook
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meestal niet bijzonder bloedig, want de Boeginezen ‘verkwisten daarbij meer tijd
met elkaar tandakkende uit te dagen en op een sarrende toon toe te schreeuwen, dan
met het werkdadige van een oorlog’. ‘Gevechten’, aldus Bakkers, ‘waarin [de
Bonieren] zo'n 20 doden en gekwetsten tellen worden als enorme veldslagen in hun
kronieken of geschiedboeken opgetekend’ en daarin worden tevens de ‘bij die
gelegenheid verrigte heldendaden bezongen’.8
Een typisch Boeginees en Makassaars oorlogsritueel, dat vele malen beschreven
is, is het ritueel dat wordt uitgevoerd vóór men ten strijde trekt, het zogeheten
mangaroe. Voor het begin van de strijd worden de rijkssieraden of aradjang, waarover
later meer, op het open veld gebracht en met bloed van offerdieren besmeerd. Daarbij
vindt dan een ceremonie plaats waarbij de hoofden en prinsen ‘mangaroe’, dat wil
zeggen al dansende en met de ontblote kris zwaaiende, een eed van trouw zweren
aan de vorst in wiens naam men ten strijde trekt. Volgens Matthes werden daarbij
door de deelnemers beloften voorgedragen, die bijvoorbeeld als volgt konden luiden:
‘Ik ben Uw gunsteling [...] het is mijn verlangen U in het midden van het slagveld
bewijzen van mijn trouw te geven [...] zo de bergen naar beneden komen wil ik ze
opvangen [...] al wie U niet gehoorzaamt, hem zal ik op leven en dood bevechten
[...].’9
Op zijn droogkomische wijze heeft Matthes ook de volgende beschrijving gegeven
van een mangaroe-plechtigheid die hij had meegemaakt in Tanete, een rijkje ten
noordwesten van Bone, dat altijd pro-Nederlands gezind is geweest: ‘De hoofden
één voor één met loshangende, tot over het middel hangende haren, al tandakkende
of dansende en met ontblote kris zwaaiende, ja soms vrij onstuimig op ons
toespringende, betuigen hunne verkleefdheid aan de Vorstin [van Tanete] en het
Hollandsche Gouvernement. [...] Soms vindt het mangaroe niet buiten plaats maar
binnen het paleis in de grote voorzaal, op de bamboezen vloer. Hoe dan alles dreunt
behoef ik nauwelijks te zeggen’, voegt Matthes er aan toe.10
Zoals in bijna alle beschavingen is het ten strijde trekken een prachtige gelegenheid
voor het uit volle borst zingen van krijgsgezangen. Zo ook op Zuid-Celebes. Matthes
heeft de teksten van enkele daarvan opgetekend. Er komen strofen in voor als de
volgende: ‘zwaait, zwaait met de wapenen [...] laat ze schitteren [...] daarginder over
de bergruggen zonder end [...] op het slagveld waar helden als dappere kemphanen
strijden [...]’ enz.11
Als een Bonese edelman niet aan het oorlogen was, dan was hij wel op jacht, zou je
zonder veel overdrijving kunnen zeggen. En dat deed hij in hoofdzaak op herten. De
hertenjacht te paard was een zeer geliefde bezigheid van de adel van Zuid-Celebes.
Zij zijn ‘hartstogtelijke liefheb-
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bers van het jagen op herten, en daarbij stoute ruiters’, schreef Bakkers12. ‘Jagen is
in de gouvernementslanden nog altijd de meest geliefkoosde uitspanning en vrijwel
een privilege van de adel’, schreef Kooreman13. En Rookmaaker merkte op:
‘hertenjachten zijn vanouds bij hoog en laag een geliefkoosde sport’.14
Het ging er bij een hertenjacht op Zuid-Celebes als volgt aan toe. Door middel
van klopjachten, waarvoor het boerenvolk uit de naburige kampongs was
opgetrommeld, werd het wild uit de bossen op de heuvels de vlakte ingedreven, waar
hoofden en andere aanzienlijken te paard, met een lans voorzien van een strik, de
herten opwachtten. De bedoeling was dan om te paard het hert na te zetten en de
strik om het gewei te krijgen. Lukte dat dan werd het hert omvergetrokken en
vervolgens afgemaakt. Het mooiste was natuurlijk om die laatste akte plaats te laten
vinden vóór de geïmproviseerde tribune, waar de koning en andere aanzienljke
toeschouwers verzameld waren.
De populariteit van de hertenjacht was zo groot, dat bij grote jachtpartijen het
aantal ruiters soms wel duizend of meer bedroeg. Reeds vroeg hadden de vorsten
van Zuid-Celebes bossen voor de instandhouding van de herten gereserveerd, waarin
uiteraard niemand zonder toestemming van de vorst mocht jagen. Dat heeft echter
niet kunnen voorkomen dat het wilde hert op Zuid-Celebes thans volledig is
uitgestorven.15
Naast het krijgsbedrijf en de jacht was het geven en het bijwonen van feesten een
belangrijke en geliefkoosde bezigheid in het feodale Zuid-Celebes. De Boeginese
en Makassaarse edelman was het namelijk aan zijn stand verplicht het geld te laten
rollen en een grootse staat te voeren. En een van de beste manieren om te laten blijken
dat men daartoe heel goed in staat was, was het geven van grote feesten waar een
onbeperkte gastvrijheid heerste.
Op Boeginese en Makassaarse feesten, schreef Friedericy in zijn dissertatie, ‘werden
vroeger en ook nu nog wel, duizenden gasten gespijzigd en werden er honderden
buffels geslacht’.16 Kooreman schreef: ‘de feesten van de Boeginezen en Makassaren
zijn altijd min of meer openbaar. Uitnodigingen ontvangen slechts de aanzienlijkste
gasten en de naaste verwanten en voor het overige kan iedereen komen die lust
heeft’.17
Feesten waren er voor allerlei gelegenheden en in allerlei soorten en maten. De
grootste feesten werden natuurlijk aan het hof van de koning gegeven. Bakkers
beschrijft een feest aan het hof in Watampone ter gelegenheid van de plechtige viering
van de derde verjaardag van een nakomeling van de Aroempone. Het bereiken van
die leeftijd gold als een belangrijk moment in iemands levensloop. Al dagen voordat
de eigenlijke plechtigheid zou plaatsvinden, schrijft Bakkers, kwamen van heinde
en ver de gasten toegestroomd. Dag en nacht vonden er hanengevechten en
dobbelpartijen plaats. Op de dag van de eigenlijke ceremonie
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nam een ieder volgens zijn rang en stand plaats in de grote voorzaal van het paleis
en vond het eigenlijke ritueel plaats. Toen dit was afgelopen ging men weer over tot
eten en drinken, wat volgens Bakkers toch de hoofdzaak van de meeste feesten was.
Er was natuurlijk ook muziek, maar daar was Bakkers niet erg van gecharmeerd. Hij
sprak van de ‘niet weinig vervelende tonen’ van de instrumenten en van
‘oorverdovend’ lawaai.18
Een belangrijk onderdeel van elk feest was zoals gezegd het dobbelen. Kooreman
schreef dat lieden die niet dobbelen op Zuid-Celebes een uitzondering vormden. ‘Het
is als het ware een volkshartstocht. Op elk feest zijn altijd inlandse en Chinese
woekeraars die geld lenen tegen hoge rente. Een feest zonder dobbelen is geen feest.’19
Bakkers was van mening dat velen een feest bezochten vooral omdat zij gedreven
werden door hun dobbelzucht en elders schreef hij: de Boeginezen en Makassaren
‘zijn in de regel hartstogtelijke dobbelaars’.20
Kennelijk heeft het Nederlands-Indische gouvernement na 1905 geprobeerd om
het dobbelspel aan banden te leggen, zij het vergeefs, want in Friedericy's dissertatie
kunnen we lezen: ‘dobbelpartijen waaraan ook lieden van adel meedoen zijn uiterst
moeilijk op te sporen’.21
Een ander vast onderdeel van elk feest waren de al genoemde hanengevechten waarbij
stevig werd gewed. Zo beschrijft Tip22 een inhuldigingsfeest van de regent van
Malawa, een streek in het gouvernementsgebied ten noorden van Makassar, dat plaats
vond in de jaren-1890. Het was een groot feest waarbij ook de hanengevechten - Tip
spreekt van ‘hanenkloppen’ - niet ontbraken. Daarvoor waren van heinde en ver,
zelfs ‘uit het verre Boni’, de goede vechthanen aangevoerd. Rookmaaker schreef:
‘mag men de verhalen van het volk geloven dan waren in de vorstentijd de
hanengevechten niet van de lucht’.23
In de Boeginese en Makassaarse literatuur geldt de haan ook als een toonbeeld
van dapperheid. Matthes geeft de volgende passage om dat te illustreren: ‘Gij zijt
thans als eene hen. Dat waart gij vroeger niet. Toen waart gij als een wakkere haan
[...].’24 Naar de smaak van Matthes was de haan op Zuid-Celebes een veel te populair
dier. Hij schreef: de Boeginezen en Makassaren ‘aanschouwen hunne kemphanen
met innig welgevallen en ze verzorgen ze meestal beter dan hun anders waarlijk niet
te versmaden rossen. Maar al te dikwijls was het mij een ergernis te zien hoe zelfs
voorname prinsen bezig waren om hunne hanen te koesteren en zelfs ter versterking
de poten met brandewijn in te wrijven [...].’25
Ook het gebruik van opium was bekend onder de feodale Boeginese en Makassaarse
adel. Zo had Bakkers het over het ‘Celebes met zijn heerszuchtige en roofgierige
vorsten en vorstjes waaronder niet zelden
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grote dobbelaars en opiumschuivers’.26 Vooral aan het Bonese hof schijnt het gebruik
aan het eind van de vorige eeuw populair te zijn geweest.
Het was daar tevens een statussymbool geworden, als we tenminste Friedericy
mogen geloven, die in zijn dissertatie schreef: ‘onder de laatste vorst van Bone hadden
de mannelijke leden van de decadente hofadel minstens één berucht opiumschuiver
in hun gevolg, als een levend bewijs dat zij rijk en royaal waren. Een opiumschuiver
heeft immers behoefte aan veel geld en blijft slechts bij de heer die hem dat in ruime
mate verschaft.’27
En toen in 1905 de Nederlands-Indische regering, aan de vooravond van de
expeditie tegen Zuid-Celebes, Bone aan een blokkade onderwierp en daarmee de
invoer van onder meer opium bemoeilijkte, schreef de vorst van Bone aan Batavia:
‘de opiumschuivers zullen, wanneer zij opium willen kopen en geen opium te koop
is en ik hun ook niet daarvan kan voorzien, eendrachtelijk zijn om kwaad te stichten,
terwijl ik mij met den hadat [rijksraad] van Boni er buiten zal houden, want ik kan
niet voor alles wat hun aangaat, instaan. De opiumschuivers toch wenschen liever
te sterven dan te lijden wegens gebrek aan opium.’28

De boer betaalt het gelag
De Boeginese en Makassaarse adel leefde er dus goed van in vroeger tijden. En
hoewel de boerenbevolking van Zuid-Celebes tot op zekere hoogte meegenoot van
de feestelijkheden, het dobbelen en het hanenkloppen, was het uiteindelijk diezelfde
boerenbevolking die op moest draaien voor de hoge kosten van het prinsenleven van
de adel.
De herendiensten die de boeren op Zuid-Celebes op moesten brengen en waarvan
dit alles betaald moest worden, waren namelijk talrijk. Zo waren het de boeren die
de domeingronden van vorsten en adel moesten bewerken, die het hout moesten
kappen en vervoeren voor de bouw van hun huizen. Wenste een vorst of andere grote
een feest te geven, dan werden de vrijen opgeroepen voor het leveren van materiaal
voor en het bouwen van de feestloodsen. Begaf een edelman zich op reis dan werden
de boeren opgetrommeld om de bagage te vervoeren. Wilde een vorst een hertenjacht
op zijn domeingronden houden, dan werden de omwonende boeren bijeengeroepen
om het wild op te drijven. In tijden van oorlog waren het de boeren die gesommeerd
werden de versterkingen aan te leggen, enzovoorts.29
Wat deze verplichte herendiensten voor de bevolking nog zwaarder maakte was
dat deze niet alleen werden gevorderd door hen die er recht op hadden, maar ook
door ‘bijna iedere prins of invloed hebbende anakaraeng [edelman], die in dit rijk
maar al te veel worden aangetrof-
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fen. Zij zijn voor het volk tijdrovend en drukkend’, schreef Bakkers30. En bij
Kooreman31 lezen we: ‘bij het eisen van herendiensten wordt ruim spel gelaten aan
willekeur’.
En het bleef voor de boeren niet alleen bij het vorderen van herendiensten. De
Boeginese en Makassaarse aroes en karaëngs konden minderen ook boetes opleggen,
als dezen zich schuldig maakten aan gebrek aan eerbetoon of aan het usurperen van
statussymbolen, die aan de adel waren voorbehouden. Kooreman geeft daarvan een
aantal voorbeelden zoals: het niet van zijn paard stijgen bij het passeren van een
edelman; het te veel recht opstaand en met de punt naar voren gevouwen dragen van
de hoofddoek, een parmantigheid die klaarblijkelijk alleen aan aanzienlijken was
toegestaan; het bouwen van een huis met een aantal palen boven iemands stand - het
maximaal toegestane aantal was vijfentwintig en dat was het voorrecht van slechts
de allerhoogsten in den lande; het verzuimen een aroe of karaëng te laten bedienen
door de jonge vrouwen van het huis waar hij op doortocht te gast was; enzovoorts.32
Het boerenvolk van Zuid-Celebes was niet of nauwelijks in staat om zich te
verweren tegen deze uitbuiting door en de knevelarijen van de adel. Daar zijn vrijwel
alle auteurs het over eens. Daarvoor was de macht en het overwicht van de adel te
groot. Bovendien bestond er geen onafhankelijke rechtspraak, want die werd uiteraard
door diezelfde adel uitgeoefend.
Maar niet alleen van herendiensten en knevelarijen had het volk in het feodale
Zuid-Celebes te lijden. Ook de criminaliteit, die bij gebrek aan een goed politie- en
justitie-apparaat tot grote bloei kwam, was een plaag voor de Boeginese en
Makassaarse bevolking. Zo schreven de Zwitserse natuuronderzoekers en
ontdekkingsreizigers Paul en Fritz Sarasin, die in 1902 door de bergen van Zuid-Bone
trokken: ‘er bestaan hier overal georganiseerde roversbenden die van de brandschatting
van de boeren leven’.33
Vooral karbouwen en paarden waren een geliefkoosd doelwit van de dieven. In
zijn dissertatie schreef Friedericy: ‘Veediefstal is een uitermate populair misdrijf
onder de Boeginezen en Makassaren. Het wordt beschouwd als een opwindende
sport. Er zijn streken waar een man niet voor vol wordt aangezien, zelfs geen vrouw
kan krijgen, als hij nooit vee heeft gestolen.’ Ook Tip had het er over dat veediefstallen
‘dikwijls als een soort sport of behendigheidsspel werden bedreven’ en op een andere
plaats schreef hij: ‘de karbouwenkraal wordt onder de woningen gebouwd uit vrees
voor de overal rondzwervende veedieven’.34
En ook op het terrein van de misdaad was het de adel weer die ten nadele van de
boeren haar partij meeblies. Zo schreef Kooreman35 dat veel diefstallen werden
gepleegd, niet alleen door jongelieden uit de
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laagste, maar ook uit de hoogste klassen. ‘Zelfs onder de hoofden treft men lieden
aan, die in hun jeugd beruchte dieven waren; dit antecedent benadeelt hen volstrekt
niet in het oog hunner kamponggenoten, die daarin veeleer een bewijs van moed
zien.’ En in zijn dissertatie schreef Friedericy: ‘het is mogelijk dat sommige edellieden
aan het hoofd staan van een organisatie van veedieven en als bendeleiders ruime
inkomsten genieten, zonder dat ooit voldoende bewijsmateriaal tegen hen kan worden
verzameld. Zij worden blindelings gehoorzaamd en vrijwel nimmer verraden.’36
Een onderdrukkende adel, een grote criminaliteit, afwezigheid van politie of justitie,
hetgeen met zich meebracht dat iedere Boeginees of Makassaar bewapend was - het
zal niemand verbazen dat de feodale Boeginese en Makassaarse samenleving een
zeer gewelddadige was. Kooreman37 kon dan ook schrijven: ‘zelden gaat een groot
feest voorbij zonder diefstal, roof en moord’. En Tip38 turfde in het ressort dat hij
bestuurde in drie maanden tijd niet minder dan zevenentwintig moorden en zware
verwondingen. En dat waren dan alleen nog de gevallen die aan het bestuur waren
gemeld.
Voeg daar nog bij het karakter van de Boeginezen en Makassaren, waarvan
Bakkers39 vond: ‘zij zijn trotsch, heersch- en wraakzuchtig; eigenschappen die niet
zelden aanleiding geven tot twist en bloedige gevechten of amokpartijen’ en waarover
Friedericy in zijn dissertatie40 schreef: de Boeginezen en Makassaren hebben een
‘uitermate opvliegend karakter’. Ook de latere onderzoeker, Chabot, beschreef het
mannelijk ideaal in de Boeginese en Makassaarse samenleving nog als volgt: ‘Een
man behoort strijdbaar en moedig te zijn, steeds bereid iemand uit te dagen [...] hij
behoort handig te zijn in het debat, en een goed verteller van sterke verhalen [...]
men vergelijkt een man gaarne met een haan, fier en steeds bereid tot het gevecht
[...] een man is steeds zwervend [...].’41

Bissoes en aradjang
Tot slot van deze beschrijving van het feodale Zuid-Celebes wil ik het nog hebben
over een heel ander aspect van die samenleving, en wel de godsdienst. In de
traditionele Boeginese en Makassaarse godsdienst springen twee elementen dadelijk
naar voren, de priesters en de rijkssieraden of aradjang.
Eerst iets over de priesters, de bissoes en sanro's, respectievelijk de priesters van
het hof en de gewone dorpspriesters. De bissoes en sanro's van Zuid-Celebes waren
nazaten van een oude animistische priesterstand, die bijna overal elders in de Indische
archipel, onder invloed van de islam, verdwenen was. De bissoes en sanro's trof men
vooral nog in de Boeginese landen aan.

Indische Letteren. Jaargang 11

157
Die Boeginese priesters hebben altijd zeer de aandacht getrokken van de Nederlandse
waarnemers. Het waren dan ook in hun ogen wonderlijke personages. Meest mannen
namelijk, die waren gehuld in vrouwenkledij en die zich verder ook als vrouwen
gedroegen en die bovendien veelal homoseksueel waren. De bissoes waren ongehuwd
en leefden met elkaar. Ziedaar een combinatie die vooral op onderzoekers uit de
tweede helft van de vorige eeuw een schokkende indruk maakte. Zo schreef Matthes
over de bissoes: zij bedrijven ‘zekere onnatuurlijke zonde, waarvan men de naam
liever niet noemt. [...] Voor mij hadden zij steeds iets walgelijks, vanwege hun
vrouwelijke kleding en manieren; doch vooral omdat zij soms een soort van
gemeenzaamheid hadden die wij ongaarne bij mannen aantreffen. Ik wil dan ook
wel bekennen dat de omgang met deze wezens geenszins in mijn smaak viel en dat
het alleen in het belang mijner studiën was dat ik mij met hen bezig hield.’42
De bissoes waren de meest vooraanstaande priesters in de Boeginese landen. Zij
vervulden een belangrijke rol bij het ceremonieel dat verbonden was met de aradjang
van het rijk, waarover straks meer. De sanro's vervulden dezelfde rol met betrekking
tot de aradjang van de kleinere gemeenschappen. De laatsten hadden verder een
belangrijke rituele functie bij de belangrijke momenten in een mensenleven, zoals
geboorte, huwelijk en overlijden, alsook bij de voornaamste stadia in de landbouw.
Verder waren zij ook genezers.
Met de ondergang van de vorstenhoven van Gowa en Bone in 1906 nam de
betekenis van de bissoes sterk af. Rookmaaker43 schreef in 1924: ‘de oude heidense
priesters en priesteressen hebben denkelijk een paar jaar geleden voor het laatst
gedanst’.44
Het tweede belangrijke element in de traditionele godsdienst van Zuid-Celebes zijn
de rijkssieraden of aradjang. Bij de Boeginezen en Makassaren spelen de aradjang
een veel belangrijker rol dan bij andere volken in de Indische archipel. Evenals de
bissoes en sanro's zijn de aradjang overblijfselen uit een vroeger animistisch verleden.
De term ‘aradjang’ is Boeginees. Het bevat de stam ‘radja’ wat ‘groot’ betekent. In
de literatuur vindt men nog vele andere termen gebruikt voor de aradjang, waarmee
ik echter hier de lezer niet lastig wil vallen. Ik hou me aan de term ‘aradjang’, mede
omdat deze ook door Friedericy in zijn letterkundig werk wordt gebruikt.
Volgens oude overleveringen stammen de meeste aradjang af van de allervroegste
vorsten en hoofden van de betreffende rijkjes. De aradjang kan men het best definiëren
als geheimzinnige voorwerpen, die met zeer veel eerbied in het verblijf van de vorst
of het hoofd worden bewaard en die dragers zijn van geheimzinnige voorouderlijke
krachten, welke op de vorst of het hoofd in kwestie overgaan, omdat en zolang hij
de aradjang onder zich heeft. Elk jaar werden op Zuid-Celebes
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grote feesten gehouden ter gelegenheid van de rituele reiniging van de aradjang.
Aradjang konden voorwerpen van allerlei aard zijn, zoals vlaggen en wapens,
beeldjes, gewone gebruiksvoorwerpen zoals vazen en borden, of ploegen en visnetten.
Bakkers45 heeft een uitgebreide inventaris gemaakt van de aradjang van het Bonese
rijk, compleet met afbeeldingen. Die aradjang van Bone omvatten onder meer
zwaarden en krissen; een vlag van de zeventiende-eeuwse VOC-admiraal Speelman
die Makassar onderwierp en die daarbij gesteund werd door de vorst van Bone, Aroe
Palakka. Op die vlag ziet men twee in elkaar gevouwen handen en een zon en een
maan afgebeeld. Op de rand staat geschreven: ‘Door Onse

De vlag die de VOC-admiraal Speelman aan de toenmalige vorst van Bone, Aroe Palakka, ten
geschenke heeft gegeven. Uit: M.T.H. Perelaer, De Bonische expeditien. Krijgsgebeurtenissen op
Celebes 1859-60. 2 dln. Leiden, 1872 (foto KITLV).
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Kragten Bleyven de Handen Vast’, en ‘Zo lang de Zon en Maan scheyne: zal De
E:Comp.E met Boni vast vereenigt bleyve:’. Verder een pajong die ooit door Bone
werd veroverd op het vorstendom Loewoe in het noorden van Zuid-Celebes; een
rode katoenen vlag die zo verteerd was dat de afbeeldingen die er op stonden niet
meer te onderscheiden waren; trommen waarvan men geloofde dat die waren
meegekomen met de eerste vorst van Bone en verder nog curieuze zaken als de
gedroogde placenta van een vroegere Bonese vorst, gewikkeld in diens hoofdhaar.
Aan de aradjang werd een grote wonderdadige kracht toegeschreven. In zijn
dissertatie schreef Friedericy hierover: ‘Deze wonderdadige kracht is zo groot dat
de meeste rijkssieraden slechts door de priesters en door de vorst of het hoofd in
wiens bezit zij zich bevinden mogen worden aanschouwd. Indien andere personen
de rijkssieraden zouden zien zouden zij spoedig sterven of op zijn minst zwaar ziek
worden. Sommige rijkssieraden zijn naar men gelooft nog nooit door iemand
aanschouwd. Ook de bewaarder zelf denkt er niet aan ze uit hun bergplaats te halen.’46
De aradjang speelden een belangrijke rol in de Boeginese en Makassaarse
samenleving. Bij misoogsten, natuurrampen, epidemieën en wat dies meer zij werd
aan de aradjang geofferd teneinde deze onheilen af te weren. Ook bij belangrijke
stadia van de grondbewerking hadden zij een functie en tenslotte was hun rol in
oorlogstijd belangrijk. Bepaalde aradjang werden altijd ten strijde meegenomen. De
overwinning in de strijd werd steevast aan de aradjang toegeschreven, evenals dat
in het andere kamp gebeurde met de nederlaag. De aradjang van de overwinnaar was
krachtiger gebleken dan die van de verliezer.
Tot zover het beeld van de feodale Boeginese en Makassaarse samenleving gebaseerd
op de wetenschappelijke literatuur. In een volgende aflevering zal ik de vraag aan
de orde stellen hoe authentiek en reëel het beeld is dat Friedericy van deze
samenleving heeft gegeven in zijn roman De laatste generaal.
A.P.E. Korver was van 1969 tot 1988 docent geschiedenis aan de UvA. Sindsdien
is hij werkzaam als auteur. Hij promoveerde in 1982 op een dissertatie over de
opkomst van de Sarekat Islam in Indonesië in de jaren 1910.
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Een paradijs verdwenen?
Vicki Baums Liebe und Tod auf Bali
Dick van Stekelenburg
I
Te oordelen naar de omstreden literaire reputatie van de Duits-Amerikaanse
bestseller-koningin Vicki Baum (1888-1960) geeft de Thomas Mann-achtige titel
van haar roman te denken. Liebe und Tod auf Bali (Liefde en Dood op Bali): zoiets
kan aan het sublieme, maar evengoed aan het triviale raken, kan kunst of kitsch zijn.
Dit laatste temeer, daar de romantische topos van het eiland als ‘paradijs’, als ‘hof
van Eden’ in het geval van Bali als slogan voor het moderne massatoerisme te grabbel
is gegooid. ‘Eros’ en ‘thanatos’ in tropische ambiance: wellicht een melodrama?
Toen al ruim voor de laatste wereldoorlog de bezoekersstroom naar het eiland op
gang kwam en kunstenaars en schrijvers zich door het verrukkelijke landschap en
de veelsoortigheid van artistieke expressievormen in Bali's nauwelijks bekende
hoogontwikkelde cultuur lieten inspireren, was ook Vicki Baum van de partij. En
als altijd nieuwsgierig en onderzoekend vond zij een schat aan materiaal voor een
nieuwe, ditmaal een exotische roman.
‘Going native’: dat was en is niet in de laatste plaats een reactie op de
aantrekkingskracht van tropische paradijzen op vakantiegangers en vrijbuiters met
hun radicale afkeer van het bestaan in een moderne geïndustrialiseerde wereld en
hun zoektocht naar het pure, nog onbedorvene. Daarin herhaalt zich het patroon,
volgens welk de Duitse natuurkundige en filosoof Georg Forster samen met Captain
Cook in de jaren zeventig van de achttiende eeuw de Polynesische archipel van Tahiti
aandeed en daar het beeld van ultieme creatuurlijke schoonheid en gratie in een
sociaal Arcadië en een natuurgebeuren à la Rousseau aanschouwde: Johann Joachim
Winckelmanns ‘edle Einfalt und stille Größe’ onder de kokospalmen. Georg Forster
was een adept van Winckelmann, een fervent supporter van Schillers esthetische
brieven en even later ook van de Franse Revolutie. Zijn droom leidde in 1808

Indische Letteren. Jaargang 11

164
in het universiteitsstadje Tübingen tot de stichting van een geheim genootschap met
plannen tot kolonisatie van het nieuwe Polynesische Hellas.1 En waren de ‘edele
wilden’ van het gelukzalige Tahiti nog inspiratiebron voor Europese impressionisten
en expressionisten, voor de oorlogs- en crisismoede generatie daarna werd het
Indonesische Bali tot een vluchtoord en gedroomde utopie.
Wij kennen de omstandigheden, waaronder de Duitse (van origine Oostenrijkse)
schrijfster Vicki Baum haar droomeiland Bali ontdekte, omstandigheden die inderdaad
allesbehalve idyllisch waren, zoals zij in het voorwoord van haar roman schetst:
Het moet, geloof ik, in 1916 geweest zijn, op een tijdstip, toen Europa met
belangrijke dingen bezig was en nauwelijks iemand iets wist van een klein
eiland, Bali genaamd, dat het toeval mij een paar wondermooie fotografieën
in handen speelde. Een mijner vrienden had ze van een kennis gekregen,
die als arts op Bali woonde. Deze foto's maakten zoo'n indruk op mij, dat
ik ze mijn vriend afbedelde. Altijd weer keerde ik naar die menschen,
dieren en landschappen terug, wanneer de onaangenaamheden waaraan
mijn generatie was blootgesteld: oorlog, revolutie, inflatie, emigratie, àl
te erg werden. [...] Pas in 1935 kon ik mij een reis naar Bali veroorloven.
Mijn eerste bezoek daar was de vervulling van een levenswensch zonder
eenige bijsmaak van ontgoocheling.2
In 1935 lagen Duitsland en de prangende toestanden van het interbellum, die in Vicki
Baums Herinneringen (1962) het hoofdthema van haar levensverhaal vormen,3 al
ver achter haar. De loopbaan van deze damesblad-redactrice bij Ullsteins Berliner
Illustrierte Zeitung4 en schrijfster van populaire feuilletonromans had uiteindelijk
geresulteerd in haar definitieve vertrek naar de Verenigde Staten, één jaar voor de
massa-exodus van Duitse intellectuelen en kunstenaars in 1933. Inmiddels was ook
haar contract als scenarioschrijfster voor Hollywoods MGM, die van haar roman uit
de nadagen van Weimar Menschen im Hotel (1929) met Greta Garbo en John
Barrymore het kassucces Grand Hotel gemaakt had,5 ten einde. Voortaan leefde zij
vrij producerend in Californië, niet geheel onvermogend omdat zij als een van de
weinige Duitse emigrantenschrijvers in de Verenigde Staten beantwoordde aan dat
ene Amerikaanse integratiecriterium: succes te hebben.6 Das große Einmaleins, Die
Karriere der Doris Hart, Der große Ausverkauf luidden de titels van haar vlot
geschreven en vrijwel terstond in het Engels vertaalde en ook verfilmde romans.
Ofschoon nog Duitstalig hadden deze voor een deel al Amerika als locatie. Vicki
Baum bracht hen van hier uit in (voor auteur en uitgever) zeer lucratieve oplagen bij
de Amsterdamse emigranten-uitgeverij Querido onder.7 In Duitsland waren haar
boeken door de nazi's direct na
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Hitlers machtsovername op de index van verboden lectuur gezet en men had zelfs
geprobeerd de van huis uit joodse schrijfster in haar Amerikaanse domicilie een
schrijfverbod op te leggen.8
Vicki Baums nieuwe romans probeerden haar success-story te continueren, zowel
qua thematiek (lotgevallen van jonge vrouwen, hun carrières, liefdesaffaires en
-tragedies in de mondaine schijnwereld van glamour en geld) als naar de al door de
Oostenrijker Joseph Roth in Hotel Savoy (1924) aangewende formule van de
nieuw-zakelijke hotelroman, een door Vicki Baum met succes ontwikkeld subgenre,9
dat zij achtereenvolgens nog in Hotel Shanghai en Engelstalig in Hotel Berlin '43
zou parafraseren.10 Men kan deze, een Amerikaanse term overnemend, rekenen tot
de zogenoemde group-novel.
Het hotel als een belangrijke component van moderne urbaniteit en de
veraanschouwelijking ervan functioneert bij Baum steeds als centrale locatie, waar
met een zwiep van de draaideur losse individuen van alle rangen en standen als bij
toeval samenkomen en oppervlakkig interactie ontketenen. Aan het slot gaan zij weer
uit elkaar. Een centrale acteur treedt niet of nauwelijks op de voorgrond. Daarvoor
in de plaats komen, zoals voor Menschen im Hotel aangetoond is, het geld en de
eenzaamheid van de gedepersonaliseerde figuren in de moderne metropolen als
centrale functies, waarmee Baums ‘Kolportageroman mit Hintergründen’ het cruciale
punt van het tijdsgewricht trof en daarom zo'n succes had.11
Mijn uitgangspunt is, dat het nieuwe romanproject, waarmee Vicki Baum in 1935
van haar eerste rondreis door Zuidoost-Azië naar Amerika terugkeerde, namelijk een
dramatisch epos ‘in de trant van Melville of Conrad’ te schrijven,12 voornamelijk
gesitueerd dus in een niet-westers, inheems-exotisch milieu, juist door toepassing
van het in de hotelroman beproefde group novel-procédé een verrassende vormgeving
zou krijgen. Ook hier werkte Baum volgens het principe van de simultane weergave
met snelle aflossing van scènes die contrastief op elkaar gemonteerd worden; een
collage van permanent wisselende figuren, constellaties en perspectiefinstellingen,
die geen duidelijk gemarkeerde hoofdpersoon laten opkomen. Dit alles binnen een
scherp afgebakende, insulaire, sociaal strikt gecodeerde ruimte: de bevolking van
Bali leeft traditioneel met de rug naar de zee, gericht op het kosmologisch centrum
van het eiland.
Een feit is in ieder geval, dat de publicatie van Liebe und Tod auf Bali in 1937,
wederom bij Querido op 532 pagina's druk, gevolgd door een tweede oplage tot
13.000 exemplaren begin 1940,13 haar literaire reputatie met name in het Duitse
exil-milieu sterk opkrikte, allereerst bij Querido's directeur Fritz Landshoff:
Overigens heeft Vicki Baum naar mijn overtuiging, die door auteurs als
Ernst Toller gedeeld wordt, met name in haar latere werken, bijvoorbeeld
‘Liebe und Tod auf Bali’, ‘Shanghai Hotel’
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en ‘Kautschuk’, bewezen een schrijfster van grote verdienste te zijn, wier
literaire produktie maar al te vaak en ten onrechte als populaire en triviale
lectuur werd afgedaan.14
Ook de beroemde Alfred Döblin, auteur van Berlin Alexanderplatz, kwam met een
positief, hoewel enigszins paternalistisch oordeel:
En zelfs onze goede Vicki Baum heeft haar vertrek naar het buitenland
niet geschaad. Na haar succes in Duitsland is zij ook in het buitenland
buitengewoon succesvol geworden. Zij heeft zich kennelijk een hogere
taak ten doel gesteld. Met haar laatste roman ‘Liebe und Tod auf Bali’
bereikt zij een aanzienlijk literair niveau.15
Dat brengt mij op een ander punt. Door Landshoffs en Döblins commentaren schemert
die aloude vooringenomenheid ten aanzien van het schrijverschap van Vicki Baum,
welke tot op de dag van vandaag in de literaire kritiek niet verdwenen is. Maar Vicki
Baum, die men in Duitsland wel spottend de twintigste-eeuwse literaire dochter van
de populaire veelschrijfster Hedwig Courths-Mahler noemde,16 was er blijkens haar
Herinneringen kennelijk aan gewend ‘schlechte Noten für falsche Träume’ te krijgen.
Ook zij zelf beschouwde haar literaire productie niet als een bijdrage tot de
wereldliteratuur.17 In het traditionele discours over literaire waarden en waardeoordelen
blijkt zij een vaste plaats verworven te hebben als vertegenwoordigster van de
esthetisch gediscrimineerde tekstsoort Trivial- of Unterhaltungsliteratur. Bestaande
studies ontkennen daarmee niet alleen het open karakter en de emancipatorische inzet
van Baums onderwerpen, maar ook haar relateerbaarheid aan contemporaine instituties
en productiewijzen, artistieke trends en literatuuropvattingen van schrijvers en lezers
in haar tijd, i.c. interbellum, emigratie en Tweede Wereldoorlog. Met name de
Amerikaanse literatuurwetenschapper Lynda J. King heeft het de laatste tijd
opgenomen voor Vicki Baum als een niet te veronachtzamen representante van het
literaire modernisme.18
Hoezeer Vicki Baum een schrijfster van haar tijd was en haar werk niet
geabstraheerd mag worden van zijn historische en actuele contexten is bijvoorbeeld
nog te zien aan de welwillende resonans op haar in de Amerikaanse emigratie
geschreven boeken in het kader van het zogenoemde realisme-debat in de jaren
1936-1938. Zo schonk het marxistische in Moskou uitgegeven exil-tijdschrijft Das
Wort veel aandacht aan haar publicaties. In de romans Die Karriere der Doris Hart,
Der große Ausverkauf en Liebe und Tod auf Bali werden naast de uitbeelding van
zogeheten burgerlijke wensdromen ook tal van realistische details ontdekt. De
recensenten, die de realistische Unterhaltungsroman wilden propageren, die een
breed lezerspubliek moest bereiken en politiek beïnvloeden, wezen enerzijds op het
verwarrende en tegenstrijdige samengaan van
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maatschappijkritische en systeemstabiliserende elementen, maar prezen tegelijk de
duidelijke afwijzing van de ‘Verdummungstendenzen’ van het populaire genre als
een eerste stap naar nieuwe posities in een serieuze realistische literatuur.19
Het heeft wellicht zin Vicki Baums Bali-roman voorlopig buiten deze discussie
over esthetische criteria te houden en hem veeleer te relateren aan de literaire
tendenties van de vroege jaren dertig, d.w.z. Baums schrijverschap met die
hoogsteigen poëtica in relatie tot zekere trends en artistieke stromingen (inclusief de
inherente ethische en politieke vraagstukken) van dit vooroorlogs decennium te
brengen.

II
Hoe vreemd het ook moge klinken, het Indonesische Bali is in deze context zeker
geen perifeer onderwerp, ook al lag het dan ver van de toenmalige centra van de
wereldgeschiedenis. ‘Bali is in de mode gekomen’, besluit Vicki Baum het voorwoord
van haar roman,
Toen ik van het eiland terugkeerde, waar leven en gebruiken zich sedert
eeuwen op vele plaatsen onveranderd gehandhaafd hebben, vond ik in
Amerika een invasie van Bali-bars en Balibadpakken en Bali-songs [...]
om eraan toe te voegen dat haar boek ‘met dit Bali niets uitstaande heeft’.20
In 1935 was zij zelf als een van vele Amerikaanse toeristen gekomen, hoewel niet
geheel onvoorbereid, zoals wij weten. Want de ‘wondermooie fotografieën’ die zij
naar eigen zeggen al in Duitsland te zien kreeg, bestonden inderdaad en hadden
overal voor sensatie gezorgd. Zij waren van de hand van de Duitse tropenarts in
Nederlands-Indische gouvernementele dienst Gregor Krause, wiens fotopublicaties
in de jaren twintig,21 vooral de uitgave Bali: Volk, Land, Feste, Tänze, Tempel (1926)
met daarin het Bali-essay van de volkenkundige Karl With, het westerse publiek
voor het eerst visueel confronteerden met het eiland en zijn bevolking. Krause's
fascinerende werk had tot gevolg dat tallozen in Europa en Amerika een bootreis
naar dit ‘Last Paradise’ op aarde (aldus de titel van een trendsettende reisreportage
over Bali uit die dagen door de Amerikaanse journalist Hickman Powell22)
ondernamen. Bij Powell wordt ook duidelijk, dat de fascinatie van de westerse toerist
niet in de laatste plaats seksueel gemotiveerd was, dat ontdekkingsen kijklust
voyeuristisch op het ontblote lichaam van de niet-Europeaan, de niet-Europese vrouw
gericht waren.
De veramerikaniseerde Vicki Baum (zij verwierf in 1938 het Amerikaanse
staatsburgerschap) volgde dus de laatste toeristische mode in haar nieuwe vaderland,
waarin overigens prominente reizigers haar waren voorgegaan: H.G. Wells, de
Woolworth-erfgename Barbara Hutton,
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Charles Chaplin, Cole Porter, Noël Coward, om enkelen te noemen. Inmiddels
verschenen de eerste publicaties van vertegenwoordigers van de culture and
personality school in de antropologie over Bali (Jane Belo, Backminster Fulley,
Margaret Mead, Gregory Bateson, Claire Holt), werkte de musicoloog Colin McPhee
aan transcripties van inheemse instrumentale muziek naar westerse toonsystemen en
was er door Roelof Goris, de Duitser C.J. Grader en de jonge Clifford Geertz
etnologisch veldonderzoek naar sociale structuren en cultuurpatronen op Bali
opgestart. Geertz' Negara. The Theatre State in Nineteenth Century Bali23 wordt
aangeduid als ‘een controversiële poging om de negara (de pre-koloniale Balinese
staat) te karakteriseren als een “theaterstaat”, een belichaming van de obsessie door
sociale status en trots van de Baliërs’.24 Vicki Baum zelf noemt in haar voorwoord
de Amerikaanse danseres Katharane Mershon, die in de jaren dertig in Sanur aan de
zuid-oostkust van het eiland woonde en in haar boek Seven plus seven. Mysterious
Life-Rituals in Bali25 een beschrijving van veertien Balische rites de passage geeft.
In Sanur had zich in 1932 ook een schilder gevestigd, de Belgische aristocraat Adrien
Le Majeur, een laat-impressionistische bewonderaar van danseressen en exotisch
vrouwelijk naakt, in Ubud - in het meer centraal gelegen vorstendom Gianyar - in
1931 de Mexicaanse schilder Miguel Covarrubias en de Nederlander Rudolf Bonnet,
die Bali pas in 1958 zou verlaten.
Ik veroorloof mij deze ‘name dropping’ om de aandacht te kunnen richten op het
centrale personage in dit kosmopolitische en multidisciplinaire westerse milieu op
het vooroorlogse Bali. Diens biografie configureert met die van vrijwel alle leden
van de Europese en Amerikaanse Bali-elite in die jaren, niet in de laatste plaats met
die van Vicki Baum. Covarrubias noemt hem in zijn boek Island of Bali (1937)
Bali's most famous resident [...] An authentic friend of the Balinese and
loved by them, I feel he has contributed more to the prestige of the white
man than the colonial despotes who fail to impress the discriminated
Balinese by the policy used to bluff natives into submission.26
Vicki Baum had hem, Walter Spies, ‘Maler und Musiker auf Bali’,27 al bij haar eerste
bezoek, begin 1935, leren kennen. In 1936, tijdens haar tweede verblijf, een
werkbezoek van meer dan vijf maanden, woont zij in Campuan bij Ubud, waar Spies
haar zijn gastenbungalow en zijn unieke expertise ter beschikking stelt.28 Deze
expertise vond in die jaren zijn neerslag onder meer in een boekproject, waaraan hij
sinds 1934 samen met de Britse schrijfster Beryl de Zoete werkte en dat in november
1938 onder de titel Dance and Drama in Bali bij Faber & Faber in Londen verscheen.29
Covarrubias' exuberante beschrijving van Bali's geschiedenis en cultuur, Baums
roman en Spies' monumentale synthese (met
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Botsing der culturen. Illustratie van Martha Eland bij Mary Pos, Werkelijkheid op Bali. 's-Gravenhage
[1947].

ongepubliceerd fotomateriaal) van de Balinese theatertradities en dansen
muziekceremonies - deze drie publicaties, alle binnen het bestek van één jaar
(1937/38) in Europa gedrukt, markeren het centrale literairculturele corpus in het
krachtenveld tussen westers modernisme en het eiland Bali, waarbij Spies de leading
part had. De Amerikaanse cultuurfilosoof Josef Chytry heeft deze rol in zijn
monografie The Aesthetic State: A Quest in Modern German Thought van zijn
sentimentele beeldvorming sinds Rhodius' editie van Spies' verzameld brieven werk
in 1964 ontdaan en in een wijsgerig en ideologisch perspectief geplaatst.30 Bij Chytry
verschijnt de jonge expressionist, die Spies was voordat hij Europa in 1923 definitief
de rug toekeerde, als de moderne exponent van een estheticistische mentaliteit in de
traditie van de negentiendeeeuwse Duits-romantische theatrocratie en Kunstreligion,
die in diverse metapolitieke concepten en avantgardistische kunstprogramma's van
het Duitse interbellum utopische gestalte aannamen, alvorens door de ‘reëel-utopische’
totalitarismen van de jaren dertig te worden geüsurpeerd dan wel geëlimineerd.
Anders dan Georg Forster zocht Spies geen bevestiging van een klassiek-Europese
canon van schoonheid en harmonie, maar - zoals velen
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van zijn expressionistische generatie juist geïntrigeerd door niet-Europese criteria
van esthetische perceptie en praktische kunstbeoefening - niet minder dan een nieuwe
Heimat, die hij miste in het ‘furchtbare’ Duitsland van na de Eerste Wereldoorlog.
In de hindoeïstische eilandstaat Bali meende hij een mensdom gevonden te hebben
waarvan de sterke statelijke en sociale cohesie tot uitdrukking kwam in een
ritueelceremoniële synthese van kunst en religie:31 Clifford Geertz' theaterstaat, of
zoals Spies het geëxalteerd met betrekking tot zijn nog op Oost-Java geschilderde
Traumlandschaft (1926/27) formuleert: ‘das Zusammen von Verhängnis, Ekstase
und Offenbarung heiligster Göttlichkeit in ganz menschlich-irdischen Dingen’.32

III
Van het estheticisme van Walter Spies naar het documentaire realisme van Vicki
Baum lijkt een grote stap, ofschoon - zoals nadere beschouwing leert - de in de roman
vervlochten inheemse milieus en handelingsepisodes tot in alle uithoeken van de
scènebeelden doordesemd zijn van Spies' Kunstreligion: de taferelen in en om het
paleis van prins Alit, het type van de imperator litteratus, verzonken in spleen en
opiumroes, de bitterzoete liefdestragedie van de goddelijke theaterman Raka en het
legong-danseresje Lambon, evenals het in adatrecht en taboes gedetermineerde, in
tempel- en offerceremonies geritualiseerde leven van de Balische kasteloze sudra,
organisch geworteld in de natuur en een speelbal van de onnaspeurlijke wil van zijn
goden. Baums creatie, de tussen plant- en oogstseizoenen lijdzaam in zijn sawah
ploeterende rijstboer Pak, belichaamt de universele klasse, de tijdeloze ziel van Bali.
Bali's godsdienstig centrum, de heilige berg Gunung Agung, metaperspectivisch
gekaderd in Spies' magisch-realistische landschappen (vgl. Die Landschaft und ihre
Kinder, 1939), is in Vicki Baums literaire transcriptie van deze belevingswereld
evenzeer een alles beheersend oriëntatiepunt.33 De schoonheid van het leven op Bali
vindt haar complement in de schoonheid van het sterven. Baum ensceneert de dood
als een sacraal-theatraal gebeuren, de ondergang van het Balische ancien régime
bezegelend, maar tevens als een ironisch-kritische demontage van Europees
kolonialisme en imperialisme. Dit politiek-ideologische aspect, lange tijd verdrongen,
staat in al zijn ambiguïteit bij Vicki Baum centraal.
In haar voorwoord typeert Baum, zich kennelijk bewust van de op dat moment
controversiële reputatie van het genre in Duitse emigrantenkringen, Liefde en Dood
op Bali als ‘geen historische roman in eigenlijke zin, veeleer een vrije parafrase over
werkelijke gebeurtenissen’.34 Bedoeld is een door haar gedocumenteerd authentiek
gegeven uit de vroeg twintigste-eeuwse geschiedenis van het
Nederlands-Oost-Indische koloniale bewind: de verovering en bloedige pacificatie
van de Zuid-
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Walter Spies, Die Landschaft und ihre Kinder (1939). In: Hans Rhodius/John Darling, Walter Spies
and Balinese art. Zutphen, 1980.

vorstendommen in het kader van Hollands zogeheten Ethische Richting, een poging
om conflicten te culturaliseren, ten tijde van het regime van gouverneur-generaal
Van Heutsz (1904-1909), de ‘held van Atjeh’. Het verzet van de Balinezen
culmineerde in september 1906 in de gewijde ondergang van de inheemse adel met
duizenden volgelingen in een puputan, bij Baum het apocalyptische sluitstuk van
het laatste hoofdstuk ‘Het Einde’: de collectieve rituele zelfdoding ten overstaan van
het invasieleger door middel van het kriszwaard voor de vorstenpuri in Badung, het
huidige Denpasar, alsmede op andere plaatsen.
Vicki Baum beroept zich op een Hollandse arts en Bali-kenner ‘Dr. Fabius’ als
bron van haar notities over Balische cultuur en geschiedenis - naar men steeds
aangenomen heeft een fictionalisering van de toeleveringsrol van Walter Spies.35 De
ervaren bellettriste en journaliste Baum was veel gelegen aan de authenticiteit van
haar verhaal, waarin zij het ‘werkelijke’, niet het toeristische Bali wilde laten zien
en van haar pacifistische houding geen geheim maakte. Bewaard gebleven is het
typoscript van haar (door Spies bemiddelde) interview met op Bali gestationeerde
residentsbeambten over gebeurtenissen en achtergronden van de jaren 1904-1906,36
het historisch kader van haar roman. Het
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betreft de periode waarin de Nederlanders na langdurige politieke pressie en een zeeen landblokkade, hun aanvankelijke casus belli - namelijk de plundering van een
gestrande Chinese schoener op de kust bij Sanur in mei 1904 - effectueerden, de
Baliërs in een strafexpeditie, zoals voorheen op Lombok, Atjeh, Djambi, Borneo en
in andere buitengewesten, over de kling joegen en hun tempels en paleizen
verwoestten, niet alvorens ze van hun kostbaarheden te hebben ontdaan. De
‘Lombokschat’ behelst maar een fractie van het totale roofgoed van het Koninkrijk
uit dat decennium.37
In zijn boek Bali - A Paradise Created onderzoekt de Australische historicus
Adrian Vickers de ideologische shifts die de beeldvorming omtrent Bali na de
massacres aan het begin van de eeuw onder invloed van een vervolgens verzoenende,
meer op behoud van de traditionele autochtone infrastructuur gerichte koloniale
politiek en multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek doorliep. Ook Vickers wijst
op de ‘katalyserende’ rol van Walter Spies gedurende de vijftien jaren van zijn
aanwezigheid op Bali (1927-1942) en concludeert met betrekking tot Vicki Baums
roman, dat deze volledig het stempel van Spies' ideeënwereld draagt.38
Dat is mijns inziens een veronachtzaming niet alleen van de specifiek narratieve
hoedanigheid van dit vlechtwerk uit feit en fictie (als zodanig een unicum in het
westerse multimediale spectrum van fotostudies, filmdocumentaires, historiografie
en reisreportages, wetenschappelijke essayistiek over Bali), maar tevens van de
ideologiekritische subtext, die het verhaal transporteert, daarin een eigen shift
voltrekkend.
Baums roman is geen occasion uit de werkplaats van Spies te Ubud. Ik duidde dit
reeds aan met de toeschrijving ‘exil-roman’ en vervolgens door de positionering van
het werk in de desbetreffende Duitstalige receptiecontext van de jaren dertig met
daarin de controverse over de historische roman in het realisme-debat. Dit laatste
behoeft een korte toelichting.
Al de Duitse emigrant Lion Feuchtwanger had het genre in 1935 met een beroep
op Nietzsche's historisme-kritiek als een mogelijkheid gezien zich van het eigen
tijdsgewricht kritisch te distantiëren.39 Nog uitdrukkelijker reflecteerde Alfred Döblin
in ‘Wir und der historische Roman’ (1936) over de relatie tussen het genre en de
situatie van het exil, die door ‘Mangel an Gegenwart’ de emigranten in hun geïsoleerde
positie welhaast noodzaakten historisch te worden. Van de actuele historische roman
verwachtte Döblin enerzijds de ontmaskering van de fascistische manipulatie van
de volksmassa's, anderzijds het opsporen van voorbeelden van moed, kracht en
heldendom in de strijd voor vrijheid, vrede en ‘echte Gesellschaft’, alsmede ‘Einklang
mit der Natur’.40
In dit verband is op te merken, dat behalve Feuchtwanger en Döblin tal van Duitse
en Oostenrijkse emigranten met name hun historische
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Bali in Hollywood: Bing Crosby, Dorothy Lamour en Bob Hope in de film The Road to Bali, Paramount
Pictures 1952.

romans bij de Amsterdamse uitgeverijen Querido en Allert de Lange publiceerden,
die gezien hun fondslijsten een bijzondere voorkeur voor dit genre aan de dag legden.41
Evenals Döblins Zuid-Amerika-boek Das Land ohne Tod (1937, 1938) neemt
Vicki Baums Bali-roman een aparte plaats in in het exotische program van de Duitse
exil-literatuur. Ook Döblin beoogde een afrekening met de moderne ontwikkeling
van Europa; hij betitelde het werk in 1936 als zijn ‘europäisches Schlußbuch’. Het
relaas over de brute vernietiging van Indiaanse culturen in het Amazone-gebied is
ongetwijfeld met het oog op het katastrofale Europa van zijn tijd geschreven - een
aspect, dat in het tweede deel (Der blaue Tiger) over de religieuze verovering van
Zuid-Amerika eens te meer in het oog springt.42 In dit verband wil ik ook wijzen op
het Brazilië-boek van de Oostenrijkse emigrant Stefan Zweig met de utopische
ondertitel Ein Land der Zukunft,43 Zweigs late geloofsbelijdenis vanuit een militant
humanisme en een radicaal verzet tegen kapitalisme en fascisme. Vicki Baum zou
hem daarin volgen met haar documentaire roman The Weeping Wood (1943) onder
de Duitse titel Cahuchu. Stront der Tränen,44 de meest consequente getuigenis van
haar sociaal-politieke engagement.
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Vicki Baums dramatische lijdensverhaal van de naar haar inzicht ten diepste
pacifistische communiteit van Balische rijstverbouwers45 in een tijdperk van koloniale
expansie en arrogante missionering van de ‘wilden’ van de archipel dient (evenals
bij Döblin en Zweig) met zijn scherpe contrastering van mystiek en rationalisme,
natuur en technologie, cultuur en civilisatie, mede in het licht van de civilisatiekritiek
van de jaren twintig en dertig beoordeeld te worden. Vicki Baums roman participeert
daarmee mijns inziens in het cultuurpessimisme van Weimar en het exil. Haar eigen
emigratie in 1932 was in eerste instantie een reactie op de radicale veranderingen in
het politieke klimaat in Duitsland.46 Haar Herinneringen geven de bevestiging van
een gezonde intuïtie en open oog voor de ideologische aberraties en bedreigende
politieke ontwikkelingen in Duitsland, die zij ook vanuit de Verenigde Staten op de
voet volgde.47
Het thema van Baums roman is dus niet slechts Bali en het leven van de Baliërs,
maar het boek lijkt tevens geschreven tegen de achtergrond van de maatschappelijke
en politieke situatie in Duitsland en Europa in de eerste helft van de twintigste eeuw
met zijn rampzalige Heiklehren, die de westerse civilisaties in twee wereldoorlogen
en imperialistische campagnes tegen de ‘wilden’, de ‘bruinen’ en ‘zwarten’, tegen
de ‘roden’, de ‘joden’ op barbaarse wijze naar alle uithoeken van de globe voerden.
Dat maakt van Vicki Baums boek nog geen verkapte volksfrontroman, hoewel
men zich ook dit mag afvragen in het geval van prins Alits trotse strategie elk
compromis met de gehate usurpatoren te weerstaan, daar de vorst wel degelijk blijk
geeft van een historisch en politiek bewustzijn, dat uitstijgt boven die veelbesproken
en vaak verkeerd ingeschatte introvertie en schroomvalligheid van de Indonesische
ziel.
Vicki Baum reageert met literaire middelen op haar époque en de verschrikkingen
ervan, waarbij het nooit haar stijl geweest is de lezer oplossingen of modellen aan
de hand te doen om de civilisatieziekten die zij onderkende te bestrijden. Haar boek
is geen roman à thèse. Het door haar geactualiseerde Bali, het - ondanks barbaarse
ingrepen door de blanken - oorspronkelijke en onvervreemde Bali (zoals men het
toen wilde zien) fungeert in haar roman als een nog intacte utopie (Döblins ‘echte
Gesellschaft’ in ‘Einklang mit der Natur’, Zweigs ‘Land der Zukunft’) en - hoewel
een anachronisme in het tijdperk van de machine, in de wereld van Henry Ford en
de Europese dictaturen - intrinsiek superieur aan het ongelukkige twintigste-eeuwse
avondland. Als een ‘Brink of Wisdom’, had Hickman Powell het ‘energetic people’
van Bali verheerlijkt:
Here are food, health, laughter for all, and leisure without benefit of mass
production and the five-day week [...]. If the man of our western world is
enslaved, it is by heredity. For what
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are we bred, if not for possession, for getting and spending? In our
unfriendly, cold-wintered world [...].48
Voor Vicki Baum en haar tijdgenoten ging van dit Bali de suggestie uit van een vitale
en regeneratieve potentie, van een transcendentie die de aarde trouw blijft. De roman
portretteert de Balische samenleving in een crisissituatie, maar aan het slot herneemt
de natuur haar eeuwige loop: Bali is vruchtbaarheid, natuur, schoonheid, en daarin
heeft al het geschapene zijn bestaansgrond:
‘Hoe is 't ermee, Pak?’ ‘Ik ben tevreden,’ zingt Pak. ‘Mijn voeten zijn
tevreden, mijn handen zijn tevreden na het werk. Mijn oogen zijn verheugd
als ze naar de sawah zien en het leven is zoet.’49
Als er dan al ‘falsche Träume’ gecolporteerd moesten worden, was die van het
tropische Arcadië in de versie van Vicki Baum mijns inziens bepaald niet de slechtste
vorm van literair escapisme.
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Vgl. Chytry, p. 463.
Liefde en Dood op Bali, p. 6.
Maar mogelijk een contaminatie van diverse Bali-kenners (Spies, Krause of b.v. de arts Julius
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In concreto op de uitslag van de presidentsverkiezing van 1932. Vicki Baum: Erinnerungen,
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Weg met de Jezuïten!
Een objectieve Maleise evaluatie uit 1848
Roger Tol
De collectie van de KITLV Bibliotheek is onlangs verrijkt met de antiquarische
aanschaf van het boek De Maleijer in Nederland of hoe een vreemdeling oordeelt.
Een oorspronkelijk Nederlandsch verhaal geschreven door A. van de Werken en
verschenen te Alkmaar bij H.J. van Vloten, in 1848. De titelpagina is verlucht met
een fraaie, opgeplakte steendruk van F. Böger, die een donker, slank en rijzig
heerschap laat zien dat met een vriendelijk gelaat op een sofa zit, zijn arm rustend
op de schouder van een jonge blanke vrouw. Deze slaat een verliefde blik naar hem
op, een zakdoek in haar afhangende rechterhand. Een aantrekkelijk visueel begin,
dat nog wordt versterkt door de lezing van de volgende bladzijde, het ‘Voorberigt’,
dat als volgt aanvangt: ‘Het is de gewoonte om een voorberigt voor een boek te
plaatsen, al is het ook, dat dit voorberigt niets te kennen geeft en volstrekt geene
betrekking heeft op den inhoud van het boek.’ Hier spreekt een man met
relativeringsvermogen, zo lijkt het. Maar al snel blijkt dat de stilistisch begaafde
auteur behept is met Reviaans aandoende obsessies, maar dan precies andersom.
Want zo rooms-godvruchtig als Gerard Reve heden ten dage zijn ironie verpakt, zo
haatdragend uit de negentiende-eeuwse auteur zich over roomsen in het algemeen
en jezuïeten in het bijzonder. A. van de Werken is bloedserieus.
De Maleijer in Nederland is een brievenroman van 375 pagina's, waarin 38 brieven
en één naschrift zijn afgedrukt. Ene Henriette Verstuur schrijft aan haar vriendin dat
haar broer Arnold uit ‘de Oost-Indiën’ is aangekomen en de volgende dag thuis wordt
verwacht. De vreugde wordt echter getemperd, aangezien Arnold (‘hij was vroeger
wel meermalen een zonderling’) niet alleen komt. ‘Hij brengt iemand mede, die ons
geheel vreemd is en van wien wij daarbij nog de vreemdste denkbeelden vormen.
Hij is namelijk een Maleijer, oorspronkelijk van een der Philippijnsche eilanden en
behoort tot de Oramlai [= Orang Melayu?], zoo als mijne broeder schrijft, den adel
van zijnen stam.’ Wellicht geïnspireerd door deze merkwaardige etnische achtergrond
nemen nu inder-
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daad de vreemdste denkbeelden bezit van Henriette. ‘Ik voor mij zou mij nooit eenen
Maleijer tot vriend hebben gekozen, want, volgens de teekening, die papa van dit
menschen-soort ophangt, dan zijn ze alles behalve aangenaam in hun uiterlijk
voorkomen: eene donkerbruine huid, lang zwart haar, een groote platte neus en groote
glinsterende oogen, kunnen immers niet tot schoonheid gerekend worden; en is het
waarheid dat de Maleijers eene hoogheid in hun karakter bezitten, die aan woede
grenst, dat zij trouweloos, moord- en roofzuchtig zijn, dan verwondert het mij niet
alleen, dat mijn broeder zulk een kannibaal tot vriend heeft gekozen, maar ik zou
hem ook liever den stal dan de beste logeerkamer hebben ingeruimd. Hij is intusschen
rijk, schatrijk. Papa doet groote zaken met hem, en om deze reden moet men wat
inschikken. Ik stel mij dus in onzen gast eenen Indischen Nabob voor, die aan eene
Oostersche pracht gewoon, met minachting zal nederzien op onze wijze van leven,
die op zijne wenken zal willen bediend worden en die de geringste ongehoorzaamheid
op eene regt despotieke wijze zal weten te straffen. Wie weet het, van welke bloedige
tooneelen ons huis de getuige zal zijn, en of de toonen onzer piano niet door het gegil
en gekerm van de slagtoffers zijner onbeteugelde woede zullen vervangen worden.
Één ding stelt mij nog al tamelijk gerust. Onze Nabob belijdt, zoo als mijn broeder
schrijft, de Christelijke godsdienst.’ (p. 5).
De eerste kennismaking blijkt enorm mee te vallen. Niet alleen spreekt de Maleier,
die Nicolo heet, voortreffelijk Nederlands en is daarbij geverseerd in muziek en
literatuur, hij is ook nog eens ‘een beminnelijk mensch’. En dan is, eerlijk gezegd,
voor ons de lol er al af. Want wie in deze roman de door een Maleise bril gekeurde
perceptie zoekt over het leven in Holland, of omgekeerd, het beeld van de Maleier
in Nederlandse ogen, hij zoeke tevergeefs, behalve natuurlijk in de zojuist aangehaalde
passage. Onze Nicolo is, zo blijkt gaandeweg, juist bijna alles behalve een Maleier,1
hij is zo verschrikkelijk braaf en zuiver, en vooral zo vroom protestants, dat er haast
sprake lijkt van political correctness avant la lettre. Nooit wordt er gewag gemaakt
van zijn ‘anders zijn’; nergens, ook niet in die omstandigheden waar racisme
gemakkelijk om de hoek kijkt, zoals bij confrontaties met diabolisch slechte
vrouwmensen en dronken Hollanders, valt er een onvertogen woord over de etnische
achtergrond van onze held. Nicolo, de Belanda coklat.

De werken van Van de Werken
Over de auteur, een pseudoniem van J.A. Carpentier Alting2 heb ik verder niets
kunnen achterhalen in de handboeken der Nederlandse literatuur en biografische
woordenboeken. Het titelblad van De Maleijer vermeldt achter de naam van de auteur
nog de reclamekreet ‘schrijver van “De erfenis”’. Dit is het boek De erfenis: een
oorspronkelijk Nederlands verhaal uit den tegenwoordigen tijd, een jaar eerder
verschenen bij dezelfde
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uitgeverij. Andere werken van A. van de Werken heb ik niet aangetroffen.3
In het zeer middelmatige, soap-achtige verhaal van De Maleijer figureren heel
goede, oprechte protestantse personages enerzijds en uiterst slechte, altijd achterbakse
roomse anderzijds. Nicolo is het toppunt van goedheid en onschuld. Hij treedt al snel
in het huwelijk met bovenvermelde Henriette, maar moet dit huwelijk dan langdurig
verdedigen tegen roomse kuiperijen. Het ene lage katholieke voorval na het andere
wordt de lezer medegedeeld en de romanpersonages laten geen mogelijkheid
ongebruikt om uit te weiden over allerhande godsdienstige kwesties in Nederland.
Zo worden de vele bladzijden gevuld. In De erfenis wordt dezelfde boodschap
uitgedragen.4 Dit boek is te karakteriseren als een familiedrama met de verschillen
tussen protestanten en katholieken als vruchtbare bodem. In tegenstelling tot De
Maleijer is het géén brievenroman.
Het is onze negentiende-eeuwse Reve wel toevertrouwd om vals uit de hoek te
komen. Hij spuit lustig zijn venijn over de verraderlijke katholieken, roomsen en
jezuïeten. Daar zijn dan ook de aardigste passages te vinden. In het voorbericht van
De Maleijer refereert de auteur aan de Vrede van Munster (1648) en vervolgt: ‘Men
wist het toen, men had Spanje en Rome met derzelver Jezuïten tot zwijgen gebragt,
en onze vaderen juichten zeker in de verbeelding dat zij zich zelve en hunne
nakomelingen, dat zij den grond voor altijd van dat helsch gespuis hadden verlost.
Maar ziet, twee eeuwen zijn er verloopen en het Jezuïtisme, dat monster door de hel
uitgebraakt, heeft nog eenmaal den kop opgestoken en met zijnen zwadder Europa
en ons vaderland bezoedeld [...].’ Iets verder in het voorbericht staat hij stil bij het
in oprichting zijnde standbeeld van Willem I, ‘die vermoord werd door het lood van
eenen Jezuït’, en roept: ‘neen! wij willen niet dat Nederland andermaal eene prooi
der Jezuïten worde, wij willen het volk, dat ons vertrouwt, niet aan de klaauwen dier
vorsten-moordenaars overgeven! [...] En hoedanig ook de wetten mogen zijn, die
ontworpen worden, zoo lang de Jezuïten in Nederland zijn, zal er aan geen volksgeluk
kunnen worden gedacht! Daarom nu schreef ik ook dit boek. [...] Liefde voor
vaderland en koning, liefde voor het Protestantisme, maar bovenal, achting voor het
Christendom doet mij spreken’, aldus A. van de Werken. Zijn ware intentie is echter
het best weergegeven met de woorden ‘Weg met de Jezuïten!’ in een fulminatie tegen
‘het overdreven Mysticisme en het afschuwelijk Jesuitisme’ (pp. 362-371).5

Angst en walging voor Rome
De traditionele felle haat bij de Noord-Nederlandse protestanten voor de katholieken
uit het zuiden kreeg een krachtige impuls na de Belgische opstand van 1830 die tot
de afscheiding van België leidde. In
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de woorden van Van de Werken: ‘sedert 1830 vooral zijn de tijden veranderd.
Vreemde Roomschen, uit het zoo noodlottig met ons vereenigd geweest zijnde België,
tot ons overgekomen, hebben het vuur van Godsdienstige tweespalt doen ontbranden
en wat vóór dien tijd misdadig zou geweest zijn, dat is thans pligt, dure pligt
geworden.’ (De erfenis, pp. iii-iv). Men was in het bijzonder bang dat in Nederland
de rooms-katholieke hierarchie hersteld zou worden, een angst die in 1853, na de
herziening van de grondwet in 1848, werd bewaarheid met het herstel van de
rooms-katholieke bisdommen in Nederland.
Van de Werken had in 1847 het ongeluk al met leedwezen op zich zien afkomen:
‘Rome, dat ondier, dat vreedzame woningen binnendringt, dat zijn spoor met bloed
teekent, dat welpen teelt, die Nederland zullen verteeren, dat ondier blijft ongemoeid!
Hinc omnes illae lacrymae!’6 (De erfenis, p. 363).

Een objectief verslag
Van de Werken acht het van groot belang een waarheidsgetrouw beeld te geven.
Denk niet dat hij maar wat fantaseert. Zo staat in De erfenis ‘[..] alle zaken, in dit
geschrift behandeld, hebben geschiedkundige waarheid tot grondslag. Het is dus
geene fictie, wat hier geleverd wordt. [...]’ (p. vii). En in De Maleijer voegt hij twee
echtheidskenmerken toe. In een voetnoot wordt verklaard waarom er in plaats van
tekst sterretjes staan: ‘Hier volgt een uitvoerig verslag van het in den vorigen brief
medegedeelde, hetgeen wij, om noodelooze herhaling te vermijden, hebben
achterwege gelaten.’ (p. 345). En - met een haast Multatuliaanse wending - gaat de
auteur in een ‘Naschrift’ op bezoek bij zijn zelf geschapen held (p. 371).7 Deze reality
markers heeft Van de Werken toegevoegd aan zijn voornaamste kunstgreep. Immers,
voor een echt objectief verslag had hij een buitenstaander nodig als rapporteur.
Daarvoor heeft hij een Maleier gecreëerd. Maar die Maleier is geen Maleier maar
een uit de Filippijnen afkomstige Indo, en gedraagt zich zo onwaarschijnlijk dat hier
eigenlijk sprake is van literaire belediging van een rijksgenoot. Dit ondermijnt het
hele betoog en het zou me niet verwonderen wanneer een verstandig protestants lezer
zijn eigen dwalen had ingezien en ogenblikkelijk was ingetreden in een monsterlijke,
door de hel uitgebraakte jezuïetenorde.

Eindnoten:
1 Merkwaardig is dat Nicolo in dubbel opzicht geen ‘echte’ Maleier is. Niet alleen is hij van de
Filippijnen afkomstig, maar is ook zoon van een Nederlander en een inlandse vrouw.
2 Volgens de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC); bron hiervoor is waarschijnlijk geweest
J.I. van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der
Nederlandsche en Vlaamsche letteren. Deel I: schuilnamen en naamletters. Leiden: Brill, 1883,
p. 651. De kaartcatalogus van de Universiteitsbibliotheek te Leiden geeft als voorletters ‘CA.’.
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3 Naar opgave van de NCC, bezit alleen de Provinciale Bibliotheek van Friesland deze titels. Een
exemplaar van De erfenis bevindt zich verder in de collectie van de Universiteitsbibliotheek te
Leiden.
4 Op het titelblad van De Erfenis bevindt zich een gravure die opvallend veel lijkt op de illustratie
in De Maleijer. De afbeelding toont wederom een liefdesverklaring: een tegen een tafel leunende
jongeman, die de hand vasthoudt van een zittende jongedame. Het tafereel wordt gadegeslagen
door een achter een halfgeopende deur verscholen man met kwade gelaatsuitdrukking.
5 Dit mini-traktaat eindigt aldus: ‘Er is veel, dat eene verandering en verbetering behoeft. De
staatshuishouding moet gewijzigd, het lager onderwijs moet hersteld, de voortgang der armoede
moet gestuit worden. Men herzie dus de grondwet. Maar voor dat men daaraan beginne, jage
men alle Jezuïten over de grenzen. Zoo lang deze in Nederland worden geduld, is er, zelfs met
eene herziening van de grondwet, zelfs aan geene waarachtige maatschappelijke verbetering te
denken. Weg met de Jezuïten! dat roept men in Roomsche landen. Weg met de Jezuïten! Dat
verklare ieder Nederlander, die zijn vaderland en zijnen koning bemint. Want, om het even,
wie hij zij, minister of ambachtsman, adelijk of onadelijk, rijk of arm, Roomsch of Protestant,
wie met de Jezuïten heult, of de Jezuïten begunstigt, DIE IS EEN VERRADER VAN ZIJN
VADERLAND!’
6 Vandaar al die tranen!; vandaar mijn smart (Latijn).
7 Aldaar treft de auteur ‘mijnen vriend Nicolo en zijne beminnelijke gade’ temidden van pril
echtelijk geluk (Henriette heeft net een kind gebaard), dat hen echter niet belet om nog eens
gezamenlijk uit te varen tegen het jezuïetisme.
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Lijst van Indische Letteren
De ‘lijst van Indische letteren’ 1991 werd afgedrukt in het maartnummer van deze
jaargang. Hieronder volgt die van 1992. Verantwoordelijk voor de samenstelling van
deze lijsten is mr. Herman Kemp, bibliograaf van het KITLV in Leiden. In de aan
de lijst van 1991 voorafgaande inleiding werd verzuimd op te merken dat de achter
elke titel tussen vierkante haken geplaatste code betrekking heeft op de boekerij van
het KITLV. Het is namelijk deze bibliotheek die het uitgangspunt vormt voor de
samenstelling van de ‘lijsten van Indische letteren’.

1992
Alberts, Albert, Libretto voor een gewezen koningin: een keuze uit eigen werk.
- Amsterdam: Van Oorschot. - 186 p. - ISBN 90-282-0790-2. - [cc 2703 N]
Alberts, Albert, Twee jaargetijden minder. - Amsterdam: CPNB, Collectieve
Propaganda van het Nederlandse Boek. - 54 p. - Uitg. t.g.v. de Boekenweek
1992. - ISBN 90-70066-95-5. - [cc 2637 N]
Anker, Robert, Een kennismaking met A. Alberts / met medew. van Robert
Anker, Willem Jan Otten. - Amsterdam: Van Oorschot. - 46 p. - Met bibliogr.
van A. Alberts. - [cc 2716 N]
Bakker, Piet, De slag in de Javazee. - 12e dr. - Amsterdam: De Boekerij. - 327
p. - Oorspr. titel: De slag. - Amsterdam [etc]: Elsevier, 1951. - ISBN
90-225-1357-2 geb. - [cc 2762 N]
Berg, Joop van den, De wajangfoxtrot: sporen uit een Indisch verleden. 's-Gravenhage: BZZTôH. - 144 p.: ill., krt. - Met lit. opg. - ISBN 90-6291-706-2.
- [cc 2929 N]
Bilderbeek, Estelle, Kampkind: 1942 tot 15 augustus 1945, verslag van een
meisje tijdens de Japanse bezetting in het toenmalig Nederlands-Indië / met een
naw. van Jill Stolk; [ill.: Estelle van Bilderbeek]. - Amsterdam: Dekker;
Vereniging KJBB 41-49. - 152 p.: ill. - ISBN 90-5071-121-9. - [cc 2899 N]
Blei-Strijbos, Corry, Omnibus. - Kampen: Kok. - 618 p. - Bevat: Sara Sanders.
- 1e dr.: 1978. - (VCL Boekenclub); De pleinen van Hirosjima. - 1e dr.: 1982;
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geb. - [cc 2846 N]
Bloem, Marion, De honden van Slipi: roman. - Amsterdam: De Arbeiderspers.
- 150 p. - (Grote ABC; nr. 810). - ISBN 90-295-0241-X geb. ISBN
90-295-0243-6 pbk. - [cc 2712 N]
Bloem, Marion, De visualisering van de pijn heelt de wond. - Amsterdam: De
Arbeiderspers. - [32] p.: ill., port. - Omslagtitel: Schilderijen & gedichten. ISBN 90-295-3206-8. - [cc 2731 N+]
Boomgaard, Peter, Aangeraakt door Insulinde: de boeken van drieentwintig
lezers / onder red. van Peter Boomgaard, Harry A. Poeze, Gerard Termorshuizen.
- Leiden: KITLV Uitgeverij. - 143 p.: ill. - ISBN 90-6718-049-1. - [cc 2642 N]
Boomsma, Graa, De laatste tyfoon. - Amsterdam: Prometheus. - 183 p. - ISBN
90-5333-110-7. - [cc 2701 N]
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Bevat: Het verzonkene. - 1e dr.: 1979; Bezonken rood. - 1e dr.: 1981; De
zondvloed. - 1e dr.: 1988. - ISBN 90-295-0749-7 geb. - [cc 2917 N]
Buur, Dorothee, Indische jeugdliteratuur: geannoteerde bibliografie van
jeugdboeken over Nederlands-Indië en Indonesië, 1825-1991. - Leiden: KITLV
Uitgeverij. - 470 p.: krt., portr. - (Bibliographical series / Koninklijk Instituut
voor Taal-, Land- en Volkenkunde, ISSN 0074-0462; 20). - Met lit. opg., reg.
- ISBN 90-6718-037-8. - [bb 1192 N+]
Couperus, Louis, Oostwaarts / [verzorgd door H.T.M, van Vliet... et al.]. Amsterdam [etc]: Veen. - 310 p., [24] p. pl.: ill., foto's. - (Volledige werken
Louis Couperus; 45). - Oorspr. uitg.: 's-Gravenhage: Leopold, 1924. - ISBN
90-254-0022-1. - [cc 2919 N]
Couperus, Louis, De stille kracht. - 2e dr. - Amsterdam [etc]: Veen. - 226 p. 1e dr. van deze uitg.: Utrecht [etc]: Veen, 1989. - (Volledige werken Louis
Couperus; 17). - Oorspr. uitg.: Amsterdam: Veen, 1900. - ISBN 90-254-0442-1.
- [cc 2694 N]
Dekker, Wil, De toverlantaarn of de diepte van Nice: droom en werkelijkheid
in een apocalyptische tijd / [met een voorw. van J. Bastiaans]. - Breda: De Ster.
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Sudah, laat maar. - Amsterdam: Querido, 1975; Het kind met de clownspop. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1987; Wie in zijn land niet wonen kan. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1988. - ISBN 90-388-2721-0. - [cc 2690 N]
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rug en omslag: Familiefeest. - ISBN 90-388-3432-2. - [cc 2896 N]
Holman, Theodor, Plantage Nachtschade / met ill. van Hetty Steijger. - Boxtel:
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Klein, Elsbeth, De hitte van Kaliasin: roman. - Baarn: De Prom. - 126 p. - ISBN
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Mahler, E., De witte karbouw: herinneringen aan een oorlog in de tropen. Breda: Warung Bambu. - 187 p.: ill., foto's, krt. - (Tempo dulu; nr. 2). - Met lit.
opg., reg. - ISBN 90-801192-2-9. - [aa 1822 N]
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Roskam. - Amsterdam: Van Gennep. - 379 p. - Vert. van: The Great World. London: Chatto & Windus, 1990. - ISBN 90-6012-878-8. - [yy 3123 N]
Mazel-Krammer von Marchau, A.M.M.J.B.J., Kampje spelen: een herinnering
aan het vrouwenkamp te Banjoe Biroe, 30 juli 1945, voor Anne Marie Rappard's
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von Marchau]. - Kampen: Stichting Banjoe Biroe. - 27 p., [27] p. tek. - Uitg.
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Müller, John, Tropenkoorts. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar. - 175 p. - Met
lit. opg. - ISBN 90-388-5301-7. - [cc 2631 N]
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Noorduyn, Koos, De Goede: een sprookje uit Soendaland / vert. [uit het
Indonesisch] door Koos Noorduyn. - Leiden: [Noorduyn]. - 11 p. - Oorspr.
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Saueressig]. - Gouda: Saueressig. - 87 p.: ill. - ISBN 90-800869-1-6. - [cc 2861
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Vruggink... [et al.]. - Breda: De Geus. - 157 p. - (Geuzenpocket; 4). - Vert. van:
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2885 N]
Vervloed, Peter, Slaap zacht, Mai / tek. van Jan Braamhorst. - Tilburg: Zwijsen.
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90-254-6996-5. - [cc 2640 N]
Zikken, Aya, De Tanimbar-legende. - Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar. - 143
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Uitnodiging
Op vrijdag 31 januari 1997 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse
Letterkunde weer een lezingenmiddag.
Het programma is als volgt:
14.00 uur:

Opening

14.05 uur:

Alexander Bakker: Van paradijs tot
plantage. Beeldvorming van Indië in
negentiende-eeuwse reisverhalen

14.40 uur:

Karin Peterson: De receptie van het werk
van M.H. Székely-Lulofs

15.15 uur:

Pauze

16.00 uur:

Presentatie van het eerste deel van de
Verzamelde romans van P.A. Daum.
Sprekers: Gerard Termorshuizen, Vic van
de Reijt (namens Nijgh & Van Ditmar)
en Rob Nieuwenhuys, aan wie het eerste
exemplaar zal worden uitgereikt.

17.00 uur:

Slot

Tevens zal de jubileum-symposiumbundel Naar de Oost! Verhalen over vier
eeuwen reizen naar Indië verkrijgbaar zijn.
Plaats: Rijksuniversiteit Leiden. Gebouw 1175 (Centraal Faciliteitengebouw), Witte
Singel/Doelencomplex (achter het Rapenburg ter hoogte van de Doelensteeg). Zaal
011.
De toegang is gratis.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Indische Letteren. Jaargang 11

