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[Nummer 1]
Redactioneel
Hella S. Haasse is op 2 februari tachtig jaar geworden. Die gebeurtenis is niet
onopgemerkt voorbijgegaan. Indische Letteren wil zich graag aansluiten bij de
hommages die haar ten deel zijn gevallen. Daarom opent dit voorjaarsnummer met
een beschouwing over Indië in haar werk.
Pieter Korver, die in ons blad al eerder zijn licht over het werk van Friedericy liet
schijnen, zet zijn reeks over deze auteur en Zuid-Celebes voort met een beschouwing
onder de titel ‘De wereld van Djongaja, Friedericy's grote inspiratiebron’.
Honderd jaar geleden verscheen Indrukken van een ‘Tòtòk’ van de Amsterdamse
volksschrijver Justus van Maurik. Dit nummer bevat de tekst van de lezing over dit
boek die Joop van den Berg op 23 januari van dit jaar voor onze Werkgroep heeft
gehouden.
Deze aflevering bevat bovendien de beloofde Lijst van Indische Letteren 1994.
Tevens wordt onze oude rubriek De Indische Navorscher nieuw leven ingeblazen.
Graag vestigen wij uw aandacht op enige evenementen die dit jaar zullen plaatsvinden.
Op vrijdagmiddag 3 juli is er een feestelijke presentatie van de heruitgave van
Rob Nieuwenhuys' vermaarde fotoboeken Baren en oudgasten, Komen en blijven
en Met vreemde ogen, georganiseerd in samenwerking met uitgeverij Querido (zie
de uitnodiging achterin dit nummer).
In september hopen wij een symposium te organiseren over het veelbewogen jaar
1898. In diezelfde maand wordt het honderdste sterfjaar van P.A. Daum herdacht,
zowel in Amsterdam (waar de presentatie van het derde en laatste deel van de
Verzamelde romans plaatsvindt) als in Dieren (waar Daum begraven ligt). Nadere
informatie over dit alles in de volgende aflevering van ons tijdschrift.
Ten slotte willen wij u nog mededelen dat wij vanaf nu ook met een website op
Internet vertegenwoordigd zijn. Daar vindt u de meest actuele informatie. Omdat
onze Werkgroep een onderdeel is van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde,
treft u deze website aan onder http://oasis.leidenuniv.nl/host/mnl/
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Hella S. Haasse in de Plantentuin te Buitenzorg, 1919 (Een handvol achtergrond, Amsterdam 1993,
p. 10).
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Het onbereikbare geboorteland
Indië in het werk van Hella S. Haasse
Peter van Zonneveld
‘Ooit meende ik dat de natuur, het landschap van Java voor mij de rol vervuld hadden
van een ouderlijk huis, dat die warme glans van ontelbare tinten groen op een
beslissend moment in mijn kinderleven de plaats had ingenomen van niet ten volle
ervaren vertrouwdheid en koestering. Maar ik begrijp nu, dat het juist de
ontoegankelijkheid van die wereld is geweest, die mij altijd in haar ban gehouden
heeft. Er was nooit sprake van aanpassing, of van een innerlijk veroveren, bezitten,
van dat “exotische”.’1 Dit is naar mijn weten de meest recente uitspraak in het werk
van Hella Haasse waarin zij zich rekenschap geeft van wat Indië voor haar betekent.
Ze is afkomstig uit Zwanen schieten, verschenen in 1997, en kan beschouwd worden
als een voorlopige conclusie van een lange reeks reflecties over haar geboorteland.
Precies vijftig jaar geleden, in 1948, verscheen Oeroeg, Haasses eerste novelle,
inmiddels klassiek en ‘verfilmd’, anoniem als Boekenweekgeschenk. De lezers
moesten raden wie dat boekje geschreven had.2 Het is het verhaal van de vriendschap
tussen een Nederlandse en een Soendanese jongen, en de verwijdering die tussen
hen ontstaat door zowel de structuur van de koloniale samenleving (zij volgen niet
hetzelfde onderwijs) als de politieke gebeurtenissen van na de oorlog (de
onafhankelijkheidsstrijd, die in 1948 volop aan de gang was). Hier wordt voor het
eerst over de relatie met Indië en het landschap gereflecteerd, onder meer in de
bekende uitspraak:
Als het waar is, dat er voor ieder mens een landschap van de ziel bestaat,
een bepaalde sfeer, een omgeving, die responsieve trillingen oproept in
de verste schuilhoeken van zijn wezen, dan was - en is - mijn landschap
een beeld van berghellingen in de Preanger: de bittere geur der theestruiken,
het klateren van heldere stroompjes over steenblokken, de blauwe
wolken-schaduwen over het laagland. Dat mijn verlangen naar dit alles
schrijnend zijn kon, had ik beseft in de reeks jaren, waarin ieder contact,
iedere terugkeer, onmogelijk was.3
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De laatste zin uit dit citaat, een overweging van de Nederlandse hoofdpersoon die
na de oorlog, rond de tijd van de eerste politionele actie, terugkeert in zijn
geboorteland, lijkt een nauwelijks verhulde autobiografische notitie van de schrijfster,
die Indië immers tien jaar eerder, in 1938, verlaten had. Ook het slot van de novelle,
waarin de hoofdpersoon over zijn relatie met Oeroeg nadenkt, lijkt dat te zijn: ‘Ik
kende hem, zoals ik Telaga Hideung kende - een spiegelende oppervlakte. De diepte
peilde ik nooit. Is het te laat? Ben ik voorgoed een vreemde in het land van mijn
geboorte, op de grond, vanwaar ik niet verplant wil zijn? De tijd zal het leren.’4
Het is mij een raadsel hoe Kees Snoek in 1993 kan constateren: ‘Het gedurige
onbegrip van de ik-figuur voor Oeroegs positie is exemplarisch voor de koloniale
halsstarrigheid die nog zou aansturen op een tweede politionele actie - ná de
verschijning van Haasses prozadebuut.’5 Met ‘koloniale halsstarrigheid’ heeft dit
immers niets te maken. Het gaat hier juist om het besef van vervreemding, om ‘de
ontoegankelijkheid van die wereld’ uit het citaat waarmee dit artikel begint. Ook het
verwijt van August Hans den Boef dat de auteur van het Boekenweekgeschenk 1948
geen duidelijk standpunt innam over de dekolonisatie, acht ik een uiting die meer
getuigt van a-historische politieke correctheid dan van inzicht in de literaire betekenis
van deze novelle.6
In Zelfportret als legkaart, verschenen in 1954, wordt de reflectie over Indië
voortgezet. Ook hier gaat Hella Haasse in op de rol die de Indische natuur in haar
ontwikkeling heeft gespeeld: van de vroegste jeugdherinneringen aan 's Lands
Plantentuin te Buitenzorg tot de verkleedpartijen daar aan de oever van de Tjiliwoeng,
waar het plezier van de historische verbeelding voor het eerst gestalte krijgt. Elders
ben ik wat uitvoeriger op de betekenis van natuur en landschap voor de historische
romans van Hella Haasse ingegaan.7 Zelfportret is geen novelle, maar een
egodocument, waarin haar politieke standpunt wel aan de orde komt:
Ten aanzien van de ‘Indonesische kwestie’ en alles wat daarmee
samenhangt kan ik geen oordeel hebben. Ik weet er te weinig van. Ik ben
in Indië geboren, heb er geleefd, iets van die atmosfeer is onloochenbaar
in mij, en toch ben ik er misschien nooit iets anders geweest dan een
vreemdeling. Zowel de sentimentele verheerlijking van de ‘goede oude
tijd’ door bepaalde oud-Indisch-gasten, als de uitlatingen van wie zich zelf
pas als ‘progressief’ beschouwen wanneer zij alles wat ooit in of voor
Indië door Nederlanders aan verdienstelijks werd verricht, loochenen of
doodzwijgen, stuit mij tegen de borst.8
Ze beschrijft de ontmoeting met een Javaanse vrouw, met wie ze voor de oorlog in
Indië bevriend was, en die ze tien jaar later in Nederland in de trein ontmoette. Het
gesprek verliep moeizaam, tot de Javaanse met gloed haar politieke inzichten begon
te ontvouwen.
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Ik had haar, even heftig geëmotioneerd, willen toeroepen, dat ik niet
tegenover haar zat als Nederland, als het koloniale systeem, als de blanke
met zijn superioriteitswaan, maar dat wij samen vijftien jaar waren geweest,
Herodotus hadden vertaald, en gekampeerd op Tjimatjan, en elkaar de
bewonderde verzen van Slauerhoff en Leopold hadden voorgelezen. Maar
ik kon dat niet uitspreken, het had ook geen zin; ik begreep dat ik zonder
het te willen of te weten deel had aan een schuld, zij noch ik kon dat
ongedaan maken.9
Deze ontmoeting, die volgens Haasse plaatsvond in de tijd van de conferenties te
Linggadjati, dus nog vóór de tijd dat zij Oeroeg schreef, vertoont een opmerkelijke
parallel met de ontmoeting van de twee hoofdpersonen in haar novelle. Wat zij in
Zelfportret over die novelle zegt, getuigt ook weer van de afstand, de
‘ontoegankelijkheid’:
Wat heeft in mijn verhaal Oeroeg gestalte gekregen, behalve de herinnering
aan het land waar ik geboren ben? Misschien het verlangen naar het echte
‘Indische’ leven dat ik eigenlijk nooit gekend heb, en het heimelijke
schuldgevoel ten aanzien van de Indonesische mens die ik in mijn jeugd
heb aanvaard als decor, als vanzelfsprekend deel van de omgeving, maar
die ik niet bewust heb gezien, al mag ik mij dan ook nog zoveel uiterlijke
details herinneren. Ik geloof dat ik van mijn geboorteland en van alles wat
ik daar als kind heb meegemaakt in een natuurlijk verlopend proces alleen
datgene in mij heb bewaard en verwerkt dat op de een of andere manier
van belang kon zijn voor mijn eigen ontwikkeling. Ik werd geen deel van
die wereld, ik smolt niet samen met het grote geheel.10
Een nieuwe schakel in de ketting van reflecties over Indië vormt het autobiografische
Persoonsbewijs uit 1967, waarin ook Oeroeg weer ter sprake komt. Haasse wijst
erop, dat ze een dergelijke Nederlandse of Indonesische jongen nooit heeft gekend,
en nooit in vergelijkbare omstandigheden heeft verkeerd. Het verhaal is opgebouwd
uit een groot aantal waarnemingen en ervaringen uit haar jeugd, waarbij de
natuur-indrukken een grote rol spelen. Het kratermeer Telaga Warna op de Puncak-pas
blijkt model te hebben gestaan voor Telaga Hideung in de novelle. Oeroeg heeft, zo
stelt zij, een heel andere functie dan alleen een mededelende: ‘het is, in de vorm van
een verbeelding, een “statement” van heimwee en genegenheid ten aanzien van het
land waar ik geboren en opgegroeid ben, en daarachter, daaronder, van een verlangen
de donkere helft van mijzelf, de helft in de schaduw, die ik niet ken, te ontraadselen.’11
Met grote stelligheid poneert Snoek, dat deze interpretatie hem rijkelijk vaag voor
komt en weg voert van ‘de crux van het verhaal: de koloniale verhouding’.12 Ook
hier weer dat simplisme, alsof
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Indische literatuur uitsluitend een politieke boodschap zou hebben, en er geen ruimte
zou zijn voor psychologische of filosofische dimensies.
In 1969, ruim dertig jaar na haar vertrek uit Indië keerde Haasse terug naar haar
geboorteland. De impressies van die reis vormen een belangrijk bestanddeel van het
complexe Krassen op een rots (1970), waarin ook herinneringen, verhalen, historische,
culturele en politieke beschouwingen zijn opgenomen. Aan het begin van dit boek
typeert zij haar Indische achtergrond als volgt:
Hoe zou ik mij ooit kunnen losmaken van mijn ‘Indische’ verleden? Dat
is, op de keper beschouwd, vooral dit: de instinctieve, zintuiglijke binding
met de geboortegrond, met het klimaat, van mijn jeugd. Natuurlijk is het
hoe van mijn leven als kind op Java bepaald geweest door het feit, dat
mijn ouders volbloed Europeanen waren, en door mijn vaders koloniale
status van ambtenaar in gouvernementsdienst. Dat betekende, dat wij in
een bepaalde sector van de maatschappij thuishoorden, en de daaraan
verbonden voorrechten genoten op het gebied van traktement, huisvesting,
onderwijs en verlofregeling. Die gunstige omstandigheden maakten het
mijn ouders (in vele opzichten buitenstaanders) mogelijk een eigen leven
te leiden, althans een sfeer van onafhankelijkheid en veiligheid te scheppen
voor hun gezin. Dat thuis, in vereniging mét, ja versterkt dóór, de als even
vanzelfsprekend, even vertrouwd en veilig, aanvaarde sfeer van de
omgeving, het landschap, de natuur, en van de nooit ter discussie gestelde
structuur van de samenleving van ‘blank en bruin’, vormt mijn
achtergrond.13
En nu, achteraf, merkt zij vervolgens op:
Misschien was het een bedrieglijke harmonie, gebaseerd op onjuiste
veronderstellingen, maar dat neemt niet weg, dat ik het wel degelijk als
harmonie heb ondergaan - en als harmonie is het mij bijgebleven. Naïef
en onbevangen - maar welk kind is dat niet? - achtte ik mij volkomen op
mijn plaats in dat land en in die maatschappij.14
Ook elders in dit boek worden de ervaringen van toen en de inzichten van nu met
elkaar geconfronteerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de relatie met Indonesische
medescholieren. Toen werd de ‘ongelijkheid’ als iets vanzelfsprekends beschouwd,
niet in discriminerende zin, maar als ‘uiting van het recht óp en dus als manifestatie
ván eigen aard, eigen belangen en behoeften in die maatschappij met zijn vele
uiteenlopende bevolkingsgroepen’.15 Nu is er het besef van de problemen waarmee
die jongeren te maken hadden: aanpassen bij de Nederlandse ‘elite’ én eigen waarden
hooghouden, strijd tegen de ‘archaïsche, aristocratische
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of orthodox-islamitische opvattingen’ van hun eigen achterban, en tegen de
Nederlandse overheid, ‘die formalistisch of al te voorzichtig dit anderssoortige
karakter van de inheemse zeden en opvattingen als een voor altijd geldend gegeven
ontzien en zelfs nog bevorderd heeft.’16 Wie deze passage vergelijkt met de
beschrijving van de ontmoeting met de Javaanse vrouw in Zelfportret als legkaart,
kan vaststellen hoezeer Haasses inzicht in de vooroorlogse verhoudingen intussen
is toegenomen. Ook uit andere passages in dit boek valt op te maken dat de kennis
van de historische en politieke achtergronden van haar geboorteland zich inmiddels
sterk heeft uitgebreid.
De hernieuwde kennismaking met kleuren, geuren en geluiden leidt al meteen tot
de vaststelling: ‘Een onbeschrijflijke gewaarwording: ik ben hier, ik ben nooit
weggeweest, ik glip in deze sfeer als in een hervonden huid. Later pas zal ik mij er
van bewust worden, dat huid maar oppervlakte is.’17 Die oppervlakte herinnert aan
de spiegelende oppervlakte van het bergmeer aan het slot van Oeroeg. Wat ook aan
die novelle herinnert, én aan de interpretatie uit Persoonsbewijs over ‘de donkere
helft van mijzelf, de helft in de schaduw’, is het slot van het in Krassen op een rots
opgenomen verhaal ‘Een perkara (Het verhaal van Egbert) (1954)’. Hierin ontmoet
de hoofdpersoon zijn Indische halfzuster: ‘levend teken van de halfheid die ik zélf
voel, verdeeld tussen hier en daarginds, tussen de wil tot orde, koele laaglandse
helderheid, en het verlangen naar de flitsende groene glans op Gunung Hidjau.’18
Het bezoek aan haar geboorteland mag dan geleid hebben tot een verbreding en
verdieping van haar visie op de complexe relatie met Indië, zoals die in Krassen op
een rots gestalte kreeg, het laatste woord over die relatie was bepaald nog niet gezegd.
In 1985 verscheen in het tijdschrift Ons Erfdeel een beschouwing onder de titel ‘Een
handvol achtergrond’. Net als Krassen vertoont ook dit proza een grillige structuur,
waarbinnen uiteenlopende elementen als koloniale geschiedenis, Indische bellettrie,
de houding van haar ouders ten opzichte van Indië en eigen jeugdherinneringen met
elkaar verbonden worden. Aan het slot van dit artikel geeft Haasse zich rekenschap
van de invloed der alomtegenwoordige natuur (‘aan het groen van Java ontkomt men
nergens’) op haar werk: ‘Ik heb vaak aan een soort van innerlijke honger geleden in
omgevingen die, wat warmte, en weelderigheid van vegetatie, betreft achterbleven
bij de natuur van Java. Zou dat de reden kunnen zijn waarom ik vroeger een overvloed
van adjectieven gebruikte, binnen het bestek van een tekst teveel wilde
samenpersen?’19
Haar literaire werk brengt Hella Haasse niet alleen in verband met de Javaanse
natuur, maar ook met de cultuur van Java. ‘Een handvol achtergrond’ wordt besloten
met een uitspraak waarin de complexiteit van haar romans verbonden wordt met een
ander aspect van haar geboorteland:
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Altijd heb ik de neiging gehad een zo groot mogelijk aantal van de meest
uitéénlopende gegevens in één verband onder te brengen; niets schenkt
me een zo intens gevoel van innerlijke bevrediging als het herkennen en
vervolgens onder woorden brengen van een heel complex van
waarnemingen, ervaringen, indrukken, gedachten, verzinsels. Als vanzelf
wordt zo een compositie dan ook qua vorm een samenstelsel van
ongelijksoortige elementen: brokjes fictie, beschouwing, verslag,
flash-back. Vaak vullen in een batik geometrische figuren en gestileerde
plant- en bloemmotieven de beschikbare ruimte tot aan de randen van de
stof, in dichte wemeling. ‘Parang Sawat’ heet zo'n typisch Javaans
batik-patroon [...] Wie mijn werk kent zal misschien - hoop ik - ontdekken,
dat de lust tot ‘parang sawat’ mijn Indische erfdeel is.20
In 1991 meende ik, dat de cirkel daarmee gesloten was, en dat Hella Haasses relatie
tot haar geboorteland dankzij deze uitspraak tot de essentie leek te zijn teruggebracht.21
Maar nadien is zij in haar werk nog verschillende malen op die relatie teruggekomen.
Heren van de thee verscheen in 1992: een historische roman op basis van documenten,
zoals zij er meerdere geschreven had. Maar nu werd voor het eerst de lust tot ‘parang
sawat’ op Indië zelf gericht. Het verhaal is bekend: terwijl Rudolf Kerkhoven zich
op zijn theeplantage Gamboeng in de Preanger volledig kan ontplooien, kwijnt zijn
vrouw Jenny er langzaam weg. De natuur en het landschap spelen hierbij een
overheersende rol. ‘Daar, in de omarming van het oerwoud, wilde hij altijd blijven’,
zo heet het op de eerste pagina. Aan het eind van de roman, vijfenveertig jaar later,
staat er: ‘Hij had dat uitzicht een mensenleven lang voor ogen gehad, het was een
deel van hemzelf geworden.’22 En op de laatste pagina blijkt Rudolf er begraven te
willen worden. Hoewel Jenny, anders dan Rudolf, in Indië geboren en getogen is,
ervaart zij - een stadsmens - de natuur als benauwend en bedreigend. Nu is haar
ondergang niet alleen aan het landschap te wijten - Rudolfs karakter en gedrag zijn
daar ook debet aan - maar sterk is die invloed wel. Dat bleek al bij haar eerste bezoek
aan Gamboeng, toen de drietoppige Goenoeng Tiloe haar een demonisch wezen
scheen te zijn, dat gehurkt zat te wachten om haar te vangen. En noch het frisse groen
van de theetuin, noch de bloeiende rozen en ook niet de Nederlandse vlag ‘konden
de somberheid verdrijven die als een kille adem op haar toe kwam uit de diepten van
het oerwoud’.23
Heren van de thee geeft een tijdsbeeld van de periode tussen 1870 en 1920, de
wereld van tempo doeloe, volgens Rob Nieuwenhuys.24 Het boek maakt niet alleen
het verschil zichtbaar tussen het leven in Holland en dat in Indië, het laat ook zien
hoe groot het verschil is tussen Bandoeng en Gamboeng, tussen stad en platteland.
Het behandelt allerlei
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facetten van de theecultuur en het leven op een theeplantage. Daarbij gaat het niet
om een statische wereld, maar om de dynamiek van de verandering: de komst van
de trein, de telefoon en de auto, die het bestaan ingrijpend gaan wijzigen. Bovendien
is het op allerlei manieren verankerd in de historische werkelijkheid, dankzij
verwijzingen naar de afschaffing van het Cultuurstelsel, de opening van het
Suezkanaal, de Frans-Duitse oorlog, de dood van koningin Sophie en de geboorte
van Wilhelmina, tot en met de Eerste Wereldoorlog.
Uiteenlopende visies op de koloniale samenleving dragen het hunne aan dat
tijdsbeeld bij. Twee voorbeelden daarvan. De visie van Karel Holle met zijn respect
voor de bevolking komt het meest uit de verf:
Laten wij in godsnaam niet weer vervallen in de fouten van het verleden!
Kijk, Rudolf... vanaf het ogenblik dat ik hier kwam, ik was nog maar een
jongen, heeft dat me onuitsprekelijk pijn gedaan: de tegenstelling tussen
de vruchtbaarheid van dit prachtige land en de armoede van het volk, de
kleine mensen, de tani's. De Soendalanden zijn een vergeten, verwaarloosd
gebied, eeuwenlang overheerst door de vorsten van Middenen Oost-Java.
Ze hebben hun eigen cultuur verloren. Het mag een wonder heten dat hun
taal nog bestaat. Dit is een volk op zichzelf. Daar wordt nooit aan gedacht
door de heren in Batavia. Over de heren in Den Haag praat ik maar niet
eens!25
De keerzijde van deze visie is ook vertegenwoordigd, zij het in negatieve zin. Wanneer
Rudolf aan het begin van zijn verblijf in Indië naar Oost-Java reist, ziet hij de andere
kant van de koloniale medaille:
Groter tegenstelling dan tussen de groene theetuinen in de Preanger met
hun haast feodale huishoudingen rondom de gedoeng, en het kleinsteedse
onderling verkeer ‘in de suiker’ en ‘in de tabak’, kon hij zich niet
voorstellen. Hier leek het schrikbeeld van leven-in-de-Oost, dat men hem
in Holland vaak waarschuwend had voorgehouden, werkelijkheid
geworden: mannen die maar één doel voor ogen hadden, zo gauw mogelijk
zoveel mogelijk geld verdienen om Java voor altijd te kunnen verlaten,
en hun mistroostige echtgenotes; vrijgezellen die de eenzaamheid trachtten
te bezweren met drank.26
Een aantal vooroordelen over Indië wordt in deze roman doeltreffend bestreden. De
families Holle, Van der Hucht en Kerkhoven bestonden bepaald niet uit aan lager
wal geraakte mislukkelingen die hun heil uit wanhoop maar in de Oost zochten. Botte
materialisten kan men hen ook niet noemen. Bovendien maakt het verhaal duidelijk,
dat niet alle Europeanen er steeds als vorsten leefden: het bestaan op Gamboeng was,
zeker in het begin, hard en primitief, gedomineerd door tegenslagen, ziekten en ander
ongemak. Het respect voor de bevolking onder-
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scheidt de heren van de thee van veel andere ondernemers. Dat maakt het boek nog
geen hommage aan ‘alles wat ooit in of voor Indië door Nederlanders aan
verdienstelijks werd verricht’, zoals Den Boef meent.27 Die pretententie heeft Heren
van de thee al helemaal niet, zoals bleek uit de hierboven gesignaleerde tegenstelling
tussen de Preanger en Oost-Java. Het laat echter zien: zo kon het dus ook.
In de zomer van 1992, na het verschijnen van de roman, bracht Hella Haasse
opnieuw een bezoek aan Indonesië. Dat bezoek vond zijn weerslag in het laatste
hoofdstuk van de bundel Een handvol achtergrond. ‘Parang Sawat’ van 1993, waarin
zij ‘Autobiografische teksten’ bijeenbracht. Het bevat fragmenten en verhalen over
Indië en Indonesië uit verschillende publicaties die hierboven ter sprake kwamen.
‘Ogenschouw’ heet het slothoofdstuk. Daarin vertelt ze, dat ze bij het schrijven van
Heren van de thee niet naar Gambung is gegaan omdat ze het uit

Bij het graf van Rudolf Kerkhoven, Gambung, 1992 (Een handvol achtergrond, Amsterdam 1993,
p. 196).
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archiefstukken en eigen herinneringen samengestelde beeld niet wilde vertroebelen
door eigen indrukken. ‘Nu ontdek ik verrast dat het landschap tot in details
overeenstemt met de voorstelling ervan die ik jarenlang met me meegedragen heb.’28
Aan de reeks reflecties over Indië wordt onder meer de volgende uitspraak
toegevoegd:
Ik voelde mij, na 1945, vaak gegriefd wanneer iemand mij mijn ‘koloniale’
verleden voorhield. Maar hoe ‘koloniaal’ dacht ik toch eigenlijk nog altijd,
ondanks het feit dat de onafhankelijkheid van Indonesië mij de natuurlijkste
zaak van de wereld toescheen. Tijdens mijn vorige bezoeken, in 1969 en
1976, keek ik naar de werkelijkheid om me heen met de blik, de instelling
van iemand die het allemaal hoe dan ook als ‘eigen’ beschouwde; zag ik
de Indonesische maatschappij wel als volstrekt geëmancipeerd, maar
voortgekomen uit en nog verbonden met de Nederlands-Indische wereld
die ik heb gekend. Ik kon het gevoel er op de een of andere manier toch
bij te horen niet van mij afzetten. Maar nu is de navelstreng doorgesneden.29
Heren van de thee eindigt op 1 februari 1918, een dag vóór de geboorte van de auteur.
Daardoor wordt een stuk van het Indische verleden gekoppeld aan haar eigen bestaan.
Het meest recente boek, Zwanen schieten, is gebaseerd op haar eigen familieverleden.
Hierin vertelt ze hoe ze er achter kwam, dat ze een Indische halfzuster heeft: ‘Zo
bleek ik dus te bezitten wat ik altijd had gewenst: een band des bloeds met mijn
geboorteland.’30 Het is, alsof ‘de donkere helft van mijzelf, de helft in de schaduw’,
waarover ze sprak in haar interpretatie van Oeroeg, nu opeens werkelijk gestalte
heeft gekregen. Dit werpt bovendien een nieuw licht op het verhaal ‘Een perkara’
uit Krassen op een rots, waarin de hoofdpersoon zijn Indische halfzuster ontmoet.
Het werd ook opgenomen in Een handvol achtergrond, de bundel ‘Autobiografische
teksten.’ Kees Snoek stelde eigenzinnig vast dat de verhalen in die bundel geen
autobiografische teksten zijn.31 Omdat het verhalen zijn? Maar zo simpel is het niet
in de literatuur.
Hella Haasse is nu tachtig jaar geworden. De eerste twintig jaar van haar leven
bracht zij in Indië door. Tien jaar later verscheen Oeroeg. Sindsdien is haar
geboorteland, dat aanvankelijk in haar oeuvre geen prominente plaats innam,
langzamerhand steeds belangrijker geworden. Iedere keer opnieuw heeft zij niet
zonder zelfkritiek geprobeerd, het gecompliceerde karakter van de relatie met het
vroegere Indië en het huidige Indonesië onder woorden te brengen. Wat eens
vanzelfsprekend leek, riep steeds meer vraagtekens op. Naarmate de tijd voortschreed,
verdiepte zich haar kennis van dat land, terwijl de afstand groter werd. Nu is het
onbereikbaar geworden, behalve in het schrijven erover. Dat blijkt uit de passage die
in Zwanen schieten direct volgt op
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het fragment over de natuur en het landschap van Java waarmee dit artikel begon.
Het is een uitspraak die in al zijn bescheidenheid getuigt van de kracht van de
literatuur: ‘De ontroering, ja, de hartstocht waarmee ik nog altijd reageer op de
kleuren, geuren en geluiden van mijn geboorteland, zijn niet geboren uit herkenning,
maar uit het besef dat wat ik waarneem voor altijd onbereikbaar blijft. Alleen het
onder woorden brengen van het waargenomene schenkt even de illusie er deel aan
te hebben.’32
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Twee krijgslieden van Zuid-Celebes (A.B. Meyer, Album von Celebes-Typen, Dresden, 1889, Tafel
XIX, nr. 3; Fotocollectie KITLV, Leiden).
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De wereld van Djongaja
Friedericy's grote inspiratiebron
Pieter Korver
Inleiding
In vorige artikelen1 heb ik geprobeerd aan te tonen dat Friedericy in De Laatste
Generaal een zo authentiek mogelijk beeld heeft gegeven van de vroegere
samenleving van Zuid-Celebes. In dit artikel wil ik ingaan op de vraag hoe Friedericy
zo gefascineerd is geraakt door het feodale verleden van dat land, een verleden dat,
toen Friedericy in dat gebied verbleef, reeds grotendeels verdwenen was. Dit was
echter niet overal op Zuid-Celebes in dezelfde mate het geval. Zo bestonden er in de
jaren twintig op Zuid-Celebes nog enkele feodale enclaves. Een zo'n enclave was
Djongaja, de vroegere residentie van de vorsten van het koninkrijk Makassar. Hoe
Friedericy geboeid is geraakt door die feodale wereld van Djongaja is vrij goed na
te gaan aan de hand van zijn autobiografische geschriften De Eerste Etappe2 en De
Raadsman3. In dit artikel zal ik daar verslag van doen.

Controleur van Gowa
Friedericy's belangstelling voor Zuid-Celebes begon al aan boord van de ‘Jan
Pieterszoon Coen’, die in mei 1922 de toen pas 21-jarige jongeling van de Leidse
collegebanken naar Nederlands-Indië voerde. Op die reis maakte hij namelijk kennis
met de assistent-resident van Bone, een afdeling op Zuid-Celebes, die hem meteen
enthousiast wist te maken voor dit gebied. Op aanraden van deze bestuursambtenaar
vroeg Friedericy, direct na aankomst in Nederlands-Indië, als eerste standplaats Bone
aan, een verzoek dat door het Binnenlands Bestuur werd ingewilligd. Zo vond
Friedericy's eerste kennismaking met Nederlands-Indië op Zuid-Celebes plaats.4
Al tijdens de eerste maanden van zijn verblijf in Bone werd Friedericy met zijn
neus op het feodale verleden van dat vorstendom gedrukt. Een van de eerste taken
die hij namelijk in Watampone kreeg opgedragen was het schrijven van een historische
verhandeling over het Bonese

Indische Letteren. Jaargang 13

16
vorstenhuis dat in 1905 ten onder was gegaan. De commies van het bestuurskantoor
in Watampone, een kenner van het gebied en zijn geschiedenis, hielp Friedericy aan
de oude legenden over het ontstaan van dat vorstenhuis en over de aradjang van
Bone. In zijn brieven naar huis in Nederland schreef Friedericy over deze opdracht:
‘ik heb er echt mijn best op gedaan, ik genoot.’5
Daarmee was zijn belangstelling voor het feodale verleden van Zuid-Celebes
gewekt. Een veel grotere impuls zou die belangstelling echter drie jaar later krijgen
toen Friedericy als controleur werd geplaatst in de onderafdeling Gowa, het kerngebied
van het oude Makassaarse rijk dat tot 1906 vrij was gebleven van directe Nederlandse
overheersing. Had hij in Bone hoofdzakelijk nog op papier kennis gemaakt met het
feodale verleden van Zuid-Celebes, in Gowa leefde dat feodale verleden, veel sterker
dan dat in Bone nog het geval was, in veel opzichten nog voort en als hoogste
bestuursambtenaar van Gowa zou Friedericy met die feodale wereld van Gowa veel
te maken krijgen.
Dat hield voor een deel verband met de speciale opdracht die Friedericy van het
hoogste gezag in Celebes naar Gowa meekreeg. Toen Friedericy bij zijn vertrek naar
Gowa zijn opwachting maakte bij de toenmalige gouverneur van Celebes, A.J.L.
Couvreur, had deze hem gezegd dat de bestuursorganisatie in Gowa in zijn ogen
absoluut niet deugde. In 1906 was Gowa, net als Bone een jaar eerder, door de
Hollanders veroverd en onder direct bestuur gebracht. Daarbij waren de traditionele
Gowase bestuurders, de vorstentelgen, volledig uitgeschakeld en het inheemse, niet
uit vorstentelgen bestaande, bestuur dat voor hen in de plaats was gekomen, was
voor zijn taak te zwak gebleken. Couvreur vond het dan ook wenselijk dat de oude
vorstentelgen weer werden ingeschakeld in het bestuur. ‘Jij gaat naar Gowa’, had de
gouverneur gezegd, ‘je geeft je ogen en je oren de kost en zoekt in de eerste plaats
contact met het Gowase vorstenhuis’, zo schreef Friedericy later in De Raadsman.6

De wereld van Djongaja
Om toenadering te zoeken tot het Gowase vorstenhuis moest Friedericy toegang zien
te krijgen tot de wereld van Djongaja, waar de meeste vorstentelgen woonden.
Djongaja was een grote kampong een paar kilometer ten zuiden van Makassar gelegen.
Nog een paar kilometer verder naar het zuiden lag Soenggoeminasa, waar Friedericy
zijn standplaats had.
Vóór 1906 was Djongaja de residentie van de koningen van Gowa geweest en in
1925 woonden in Djongaja en omringende kampongs, in tientallen grote Makassaarse
huizen nog honderden prinsen en prinsessen uit het Gowase vorstenhuis, tezamen
met hun vele dienaren en dienaressen en hun voormalige slaven en slavinnen. In
1906 was de slavernij in Gowa wel officieel afgeschaft, maar tussen de vroegere
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meesters en hun slaven bestond in 1925 nog altijd een grote verknochtheid. Veel
voormalige slaven hadden er de voorkeur aan gegeven onder de hoede van hun eens
zo grote heren te blijven leven en voor de oude vorstelijke families gingen zij nog
altijd door het vuur. Zo werkten zij nog steeds voor hun vroegere meesters en bij
feesten kwamen zij in groten getale opzetten om te helpen bij de voorbereidingen en
om mee te genieten van de festiviteiten.
En feesten organiseren konden ze nog steeds in Djongaja. Als je daarover leest
bij Friedericy lijkt het wel alsof de feodale wereld van het oude Zuid-Celebes in het
Djongaja van de jaren twintig nog springlevend was. Zo schreef Friedericy in zijn
brieven naar Holland over feesten in Djongaja waar honderden en honderden gasten
zich verdrongen in de grote woningen op palen en tientallen karbouwen werden
geslacht voor de selamatan of feestmaaltijd, feesten waar hoog en schel klonk het
geluid van de poei-poei, een soort klarinet, die begeleid werd door trommen, en waar
de grijze Makassaarse hofpriesters, de bissoes, de oude magisch-religieuze rituelen
leidden.7
Maar niet alleen de feesten, die Friedericy in Djongaja meemaakte, weerspiegelden
nog het feodale verleden van het land. In Djongaja maakte Friedericy in 1925 en
volgende jaren ook kennis met een groot aantal figuren die zo leken te zijn weggestapt
uit de traditionele feodale wereld van Zuid-Celebes, een wereld die hij later in De
Laatste Generaal zo prachtig zou beschrijven. Van verschillende van die figuren uit
Djongaja bezitten we vrij uitgebreide beschrijvingen van Friedericy's hand. Enkele
daarvan zijn voor een deel afkomstig uit het verhaal ‘Bloed’8 en zijn dus mogelijk
door hem later wat bijgekleurd. De meeste beschrijvingen zijn echter afkomstig uit
officiële rapporten die Friedericy in 1925 en 1926 heeft geschreven en mogen dus
als authentieker worden beschouwd. Bij elkaar gezet vormen die beschrijvingen van
Gowase prominenten een boeiende portrettengalerij van sterke en slappe figuren en
van rechtschapen lieden en grote schelmen. Ik zal enkelen van hen de revue laten
passeren.
Nemen we als eerste karaëng Mandalle. Karaëng is de Makassaarse titel voor een
vorstentelg van zuiver bloed. Karaëng Mandalle was een zoon van de voorlaatste
koning van Gowa en de oudste broer van de laatste koning van Gowa. Ook zijn
moeder was van vorstelijke komaf. Zijn bloed was dus van het zuiverste blauw. Toen
Friedericy hem in zijn Gowase tijd meemaakte was hij ongeveer 65 jaar oud. Hij liep
al wat gebogen, had een gerimpeld, bleek oudevrouwengezicht en met zijn tandeloze
mond lachte hij vaak en zoet tegen Friedericy.
Als alle leden van het vorstenhuis was hij op zijn Makassaars gekleed in een buis
van grijze of zwarte stof, een zijden sarong met niet te hel gekleurde ruiten, aan de
voeten sandalen of geborduurde muilen. Als
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hoofddeksel droeg hij een songko, een kalotje, gevlochten van paardenhaar met een
of meer randen van gouddraad. Aan zijn magere vingers droeg hij ringen van
pondjesgoud, bezet met zware halfedelstenen en Borneo-diamanten.
Mandalle had een zoon van een jaar of twintig, die achterlijk was en zich gedroeg
en kleedde als een vrouw. Er werd in Djongaja nog steeds gefluisterd dat karaëng
Mandalle vroeger bloedschande had gepleegd met een van zijn zusters. Bloedschande
werd in de oude Boeginese en Makassaarse samenleving tot de allerzwaarste misdaden
gerekend.
De verhouding tussen Mandalle en zijn broer, de laatste koning van Gowa, was
altijd gespannen geweest, omdat Mandalle nooit had kunnen verkroppen dat indertijd
niet hij, maar zijn broer op de troon was gekomen. Daarom had Mandalle altijd
getracht bij de Hollanders in het gevlei te komen in de hoop dat hij met hún steun
nog eens op het kussen zou geraken. Zo had hij in de oorlog van 1906 een rol gespeeld
die hem in de ogen van zijn familieleden en van het volk tot een verrader had gemaakt.
Sindsdien droeg hij, in een woordspeling op zijn naam Mandalle, de bijnaam Lida
Padalle. ‘Lida’ betekent tong en ‘Padalle’ betekent leguaan; iemand met een gespleten
tong dus. Tot op de huidige dag, schreef Friedericy, laat hij geen gelegenheid
voorbijgaan om te trachten voor de Gowase troon in aanmerking te komen en eindelijk
zijn droom van tientallen jaren in vervulling te zien gaan. De bezoeken, die karaëng
Mandalle herhaaldelijk aan Friedericy bracht, waren daarvan

Vooraanstaande aanzienlijken uit het binnenland (H. van den Brink, Dr Benjamin Frederik Matthes.
Zijn leven en arbeid in dienst van het Nederlands Bijbelgenootschap, Amsterdam 1943, p. 27).
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zonder twijfel het gevolg. De ‘ellendeling’, aldus Friedericy, liet bij die bezoeken
nooit na om gif te spuiten over de andere vorstentelgen, in zijn waterige ogen zijn
mededingers dus. Overigens was Mandalle van mening dat hij voor de vele diensten
die hij de Kompenie bewezen had nooit iets anders dan ondank had geoogst.9
Een heel andere figuur dan Mandalle was zijn drie jaar jongere broer karaëng
Bontonompo, de meest gezaghebbende onder de vorstentelgen van het toenmalige
Djongaja. Hoewel Mandalle en Bontonompo dezelfde vader en moeder hadden, leken
zij maar weinig op elkaar. Hoewel al wat gebogen, was karaëng Bontonompo voor
een Makassaar vrij lang. Verder was hij mager, droeg een grijze hangsnor en had
borstelige wenkbrauwen, waaronder kleine, oude ogen, die slim en olijk konden
glimmen. Maar hij kon ook heel nors kijken met dertig rimpels in zijn verweerd
gezicht. Aan één been was hij zwaar verminkt maar desondanks kon hij er volgens
Friedericy heel opgewekt mee kreupelen. Die verminking had hij zo'n vijfentwintig
jaar eerder opgelopen, toen hij per prauw een paar vluchtende dieven achtervolgde
en zijn geweer per ongeluk afging, waardoor zijn rechter kuit werd weggeschoten.
Vóór 1906 had hij de bergdistricten van Gowa bestuurd. Door zijn ruw en vaak
wreed optreden was hij gevreesd bij het volk. Verder was hij in zijn jongere jaren
een groot dobbelaar en een vermaard hertenjager geweest. In tegenstelling tot zijn
broer Mandalle was hij in de oorlog van 1906 een verbitterd tegenstander van de
Hollanders geweest. Hij had daarvoor geboet met vijf jaar verbanning. Maar het oude
vuur is nu gedoofd, schreef Friedericy in 1925. Hij leeft nu kalm en wordt door de
familieleden beschouwd als de patriarch wiens raad moet worden gevraagd in elke
zaak van enig belang.10
Een generatiegenoot van de karaëngs Mandalle en Bontonompo, evenals zij een
Gowase vorstentelg van het zuiverste bloed, was karaëng Lengkese. In het verhaal
‘Bloed’ heet hij ‘karaëng Katapang’. In dat verhaal geeft Friedericy de volgende
beschrijving van hem. Hij droeg een zijden sarong met een ruitpatroon in fraaie
kleuren. Die kleuren waren ‘het bedauwde groen van het ontspruitende tamarindeloof,
het zonnige groen van de sirih en het ingehouden roze van de kembang sepatoe’.
Verder droeg hij een zwart buis van dunne zijdeachtige stof en de met gouddraad
doorvlochten songko wat naar achteren geschoven op de kaal geschoren schedel.
Onder de lange gekooide wimpers smeulden zwart-bruine ogen; zijn gezichtshuid
lag strak gespannen over voorhoofd, slapen en jukbeenderen. Zijn handen waren
bijna blank. De knokige vingers met lange nagels, waarmee hij sigaretten pakte uit
een koker van Makassaars goudwerk, waren beladen met zware Makassaarse ringen
bezet met grofgeslepen karbonkels van bloedsteen en lapis lazuli. Het waren geen
krijgsmanshanden, die van karaëng Leng-
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kese. In tegenstelling tot karaëng Bontonompo was hij nooit een vechter geweest tenminste niet met kris of badik, wel met de tong, die nog steeds gevreesd was aan
het Gowase hof.
Een nog veel intrigerender figuur dan bovengenoemden en ongetwijfeld het meest
in het oog lopende heerschap van het Djongaja uit Friedericy's tijd was hadji Baoe.
In het verhaal ‘Bloed’ noemt Friedericy hem ‘hadji Moestapa’ en hij geeft onder
meer daar de volgende beschrijving van hem. Hij was groot - zeker zo groot als een
Hollander - en dik. In tegenstelling tot de hierboven genoemde vorstentelgen was
zijn bloed echter niet geheel zuiver. Zijn vader was wel een prins van den bloede,
maar zijn moeder was een gewone vrouw uit het volk. Dat hij van lager geboorte
was dan de meeste andere vorstentelgen, zoals bijvoorbeeld karaëng Lengkese, was
iets dat hadji Baoe nooit goed had kunnen verkroppen.
Hoewel van lager status ontbrak het hem niet aan materiële rijkdommen. Hij
bewoonde een groot huis, bezat uitgestrekte landerijen en onderhield bijvrouwen in
vele kampongs. Zijn fortuin had hij voor een groot deel te danken aan zijn criminele
activiteiten. In zijn jonge jaren had hij namelijk aan het hoofd gestaan van een
wijdvertakte bende van veedieven, struikrovers en opiumsmokkelaars. Geen badik
of dolk was sneller dan de zijne; zijn wapen was befaamd in heel Gowa. Het was
gesmeed uit een Engelse cavaleriesabel en het lag als geen ander vast in de hand.
Volgens de verhalen die in Gowa de ronde deden had hadji Baoe er zeker zo'n zeventig
moorden mee gepleegd.

De badik van hadji Baoe (In Indië geweest, 's-Gravenhage/Amsterdam 1990, p. 64).
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Het Nederlandse bestuur had hadji Baoe echter nooit in de kraag kunnen vatten.
Bendeleden die gevangen werden noemden nooit zijn naam. Nu hij, in het midden
van de jaren twintig, op middelbare leeftijd was gekomen deed hij het allemaal wat
rustiger aan. Hij stak zelf niet meer zo veel en hield zich meer op de achtergrond.11
Maar het oude vuur was bij hadji Baoe nog niet helemaal gedoofd, zoals mag blijken
uit de nu volgende geschiedenis. Ben geschiedenis die ons bovendien laat zien hoe
ouderwets feodaal het er indertijd nog aan toe kon gaan in de woelige wereld van
Djongaja.

De zaak-hadji Baoe
De geschiedenis waarin hadji Baoe een hoofdrol speelde verliep als volgt.12 Toen
Friedericy controleur werd van Gowa werd er in Djongaja van twee kanten gedongen
naar de hand van een vrouw uit de hoge Djongajase adel, Dengga geheten. Zij was
een nicht van de echtgenote van karaëng Lengkese, met wie wij al eerder kennis
maakten. Onder de hoede van een oude tante woonde zij in het huis van genoemde
edelman.
De ene huwelijkskandidaat was een zekere hadji Toenroe. In een van Friedericy's
officiële rapporten13 wordt hij afgeschilderd als een leegloper en een vrouwenjager,
slechts in de verte verwant met het Gowase vorstenhuis en dik bevriend met een
andere leegloper, een zoon van hadji Baoe, daëng Si Toedjoe geheten. Hadji Toenroe
en Dengga waren als jonge kinderen reeds aan elkaar gekoppeld, maar hadji Toenroe
had nog steeds geen haast gemaakt met trouwen - Dengga was inmiddels al over de
dertig. Daar kwam nog bij dat Dengga's voogd - dat was overigens niet karaëng
Lengkese maar een ander persoon - naar buiten toe de indruk had gewekt dat het
voorgenomen huwelijk tussen Dengga en Toenroe eigenlijk al helemaal van de baan
was.
Zo was de situatie toen de andere huwelijkskandidaat, hadji Bali, die weer een
jongere broer was van karaëng Lengkese, Dengga het hof begon te maken. Hadji
Bali was net teruggekeerd van een verblijf van enkele jaren in Mekka en had de naam
een zeer vroom man te zijn; karaëng Lengkese en zijn echtgenote zagen een
verbintenis tussen Dengga en hadji Bali niet ongaarne. Dit raakte in Djongaja
natuurlijk gauw bekend. Maar al spoedig bleek ook dat de familie van hadji Toenroe
heel anders over de zaak dacht. Zijn verwanten wilden dat hij alsnog met Dengga
zou trouwen.
Wat er toen gebeurde was het volgende. Een oudere broer van hadji Toenroe, een
zekere hadji Molla, en diens echtgenote - zij was een oudere zuster van Dengga lieten de nu omstreden bruid tegen haar zin ontvoeren uit het huis van karaëng
Lengkese met de bedoeling het huwelijk tussen haar en hadji Toenroe te forceren.
Die ontvoering uit zijn huis kon karaëng Lengkese natuurlijk niet op zich laten zitten
en
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door een paar gewapende volgelingen liet hij zijn nichtje terughalen, tot grote
verbolgenheid van hadji Molla en zijn echtgenote, die de aanstaande bruid op deze
manier uit hun handen zagen glippen.
De zaak was daarmee in een impasse geraakt en beide partijen besloten de kwestie
voor te leggen aan de nieuwe gezagdrager in Gowa, controleur Friedericy. Karaëng
Lengkese deed dit namens zijn jongere broer, hadji Bali, en hadji Molla namens zí́n
jongere broer, hadji Toenroe. Na hen gehoord te hebben besloot Friedericy een soort
ad-hocraad in te stellen, met zichzelf aan het hoofd, die een oplossing moest zoeken
voor dit lastige geval. Een van de leden die hij in de raad opnam was de patriarch
van Gowa, de al eerder genoemde karaëng Bontonompo. Na ampel beraad en vele
consultaties van verschillende betrokkenen nam de raad het volgende besluit. De
verloving tussen hadji Toenroe en Dengga werd ontbonden verklaard. Om de familie
van hadji Toenroe enigszins tegemoet te komen werd echter ook hadji Bali als
huwelijkskandidaat afgewezen. Beide families legden zich bij deze beslissing neer.
Zo was de zaak de wereld uit en de rust in Djongaja weergekeerd, dacht Friedericy,
toen er geheel onverwachts nieuwe moeilijkheden ontstonden en ditmaal van veel
ernstiger aard. Een paar dagen na het bekend worden van de beslissing van de raad
namelijk, kreeg karaëng Lengkese

Bruidspaar in Makassaarse klederdracht (Van den Brink, Matthes, p. 62).
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midden op de openbare weg een pak ransel van hadji Baoe en diens zoon daëng Si
Toedjoe. De reden voor deze kastijding zou zijn dat karaëng Lengkese het praatje
zou hebben rondgestrooid dat hadji Baoe veel bij hadji Molla over de vloer was
gekomen om ook te dingen naar Dengga's hand. Dit had hadji Baoe karaëng Lengkese
tenminste toegeschreeuwd, toen hij hem aftuigde. Het gerucht was volkomen uit de
lucht gegrepen, maar hadji Baoe vond het reeds voldoende aanleiding voor wat hij
deed, zoals hij altijd het minste of geringste voldoende aanleiding vond om een
vechtpartij op touw te zetten, aldus Friedericy in zijn officiële rapport14 over de
gebeurtenissen.
In het verhaal ‘Bloed’ geeft Friedericy echter een enigszins andere versie van hadji
Baoes drijfveer. Hadji Toenroe was zoals gezegd bevriend met de zoon van hadji
Baoe en nadat karaëng Lengkese zijn nichtje Dengga terug had laten halen uit de
woning van hadji Molla, hadden laatstgenoemde en zijn broer, hadji Toenroe, steun
gezocht bij hadji Baoe. Het lijkt er dus op dat hadji Baoe op de hand van hadji Toenroe
was en mogelijk was hij slecht te spreken over de beslissing van de raad en wilde
hij dit karaëng Lengkese, die immers verantwoordelijk was voor het niet doorgaan
van het huwelijk tussen Dengga en hadji Toenroe, op deze manier inpeperen.
Toen karaëng Lengkese aldus werd geschoffeerd, was Friedericy op tournee in de
bergen van Gowa. Pas een paar dagen later, toen hij was teruggekeerd in
Soenggoeminasa, werd alles hem gerapporteerd. De vernedering die karaëng Lengkese
had ondergaan was verschrikkelijk en de kans dat deze krenking naar goed feodaal
gebruik op zeer bloedige wijze gewroken zou worden, was groot. Daarom liet
Friedericy voortdurend patrouilleren in Djongaja en omgeving om nieuwe
gewelddadigheden te voorkomen. Verder liet hij hadji Baoe onmiddellijk bij zich
komen en nadat Friedericy hem flink de les had gelezen, stemde hadji Baoe er na
enig aarzelen mee in dat Friedericy als scheidsman op zou treden in het conflict dat
nu tussen hem en karaëng Lengkese was gerezen. Ook laatstgenoemde ging daarmee
akkoord en toonde zich bereid onder leiding van Friedericy een verzoening met hadji
Baoe tot stand te brengen.
Maar daar zou het niet van komen. In dezelfde tijd dat Friedericy met zijn
verzoeningspogingen zou beginnen, arriveerde in Djongaja een oom van karaëng
Lengkese, Baso daëng Toto geheten. Volgens het verhaal ‘Bloed’ was hij een leraar
in inheemse vechtsporten en liet hij zich naar Djongaja vergezellen door een aantal
van zijn beste leerlingen. Als Makassaar van de oude stempel voelde Toto zich
dodelijk beledigd door het affront zijn neef aangedaan en was hij naar Djongaja
gekomen om wraak te nemen. Toen hij echter hoorde dat de controleur Friedericy
de zaak zou regelen keerde hij terug naar zijn woonplaats Sanrabone, zo'n dertig
kilometer ten zuiden van Djongaja, met de belofte dat hij
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tijdens de grote pasar malam, die kort daarop in Makassar zou worden gehouden,
terug zou komen.
Volgens het verhaal ‘Bloed’ was het echter karaëng Lengkese zelf geweest die
Toto had uitgenodigd naar Djongaja, zogenaamd voor een bezoek aan de pasar malam
in Makassar, en ging Toto helemaal niet meer terug naar huis. Hoe het ook zij, zeker
is dat op de avond van de 31ste juli, een tiental dagen na de aframmeling die karaëng
Lengkese had gekregen en een vijftal dagen nadat Friedericy met hadji Baoe had
gesproken, Toto in Djongaja verbleef in het huis van karaëng Lengkese. Verder
gingen er op dat moment geruchten dat hadji Baoe helemaal geen verzoening wilde,
maar voornemens was karaëng Lengkese te vermoorden.
De atmosfeer in Djongaja was onder meer in die nacht van de 31ste juli op de 1ste
augustus dan ook geladen. Rond het huis van karaëng Lengkese werd door zijn
volgelingen en de leerlingen van Toto de hele nacht gewaakt. Op de avond van de
31ste was Friedericy evenwel nog niet op de hoogte van Toto's aanwezigheid in
Djongaja. Dit zou hem de volgende dag pas gerapporteerd worden, maar vóór dit
had kunnen gebeuren had zich op die dag in alle vroegte de slotakte van het drama
reeds voltrokken. Het volgende was namelijk gebeurd.
Hadji Baoe was die ochtend met een paar flinke vechtersbazen in een drietal rijtuigen
op weg gegaan naar Makassar. Het toeval wilde dat aan de weg, net ter hoogte van
de poort van de oprijlaan van het huis van karaëng Lengkese, werkzaamheden werden
uitgevoerd. Karaëng Lengkese woonde namelijk aan de grote weg naar Makassar
die door Djongaja voerde. Er was een stoomwals aan het werk en het paard van het
voorste rijtuig, waarin hadji Baoe gezeten was, schrok van deze vervaarlijke machine.
Dat gaf enig oponthoud, terwijl het gezelschap bovendien moest wachten tot een
auto de wegversmalling was gepasseerd. Op dat zelfde moment lagen Toto en zijn
leerlingen in dekking achter de poort van karaëng Lengkese's huis.
Toen de weg weer vrij was maakten hadji Baoe en de zijnen echter geen aanstalten
om meteen door te rijden. Hadji Baoe stapte zelfs uit het rijtuig, omdat hij zo nodig
nog wat moest verschikken aan het tuig van het paard, dat geschrokken was, en ook
daarna bleef hij nog wat treuzelen. Hij wist op dat moment natuurlijk ook dat Toto
en zijn mannen bij karaëng Lengkese verbleven en het was dus zonneklaar dat hadji
Baoe de boel hier aan het provoceren was. En dat deed hij niet zonder succes.
Want plotseling rende een tweetal leerlingen van Toto door de poort de weg op
en stortte zich op het gezelschap van hadji Baoe. Hadji Baoe zag kans één van hen
een dodelijke steek toe te brengen. Daarna volgde datgene wat Friedericy in zijn
officiële rapport15 slechts met twee zinnen beschreef: ‘Misschien dertig seconden
later waren een twintigtal men-
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schen aan het vechten en in enkele minuten waren hadji Baoe en twee van zijn
makkers een lijk. Zijn zoon ontkwam, bont en blauw gegooid met steenslag.’
Onder de vechtenden hadden zich, zo bleek later, ook Toto en hadji Bali bevonden,
de broer van karaëng Lengkese met wiens hofmakerij van Dengga het hele drama
begonnen was. In zijn rapport16 spreekt Friedericy het vermoeden uit dat het Toto
was die hadji Baoe de dodelijke messteek toebracht; in het verhaal ‘Bloed’ wordt dit
als zekerheid aangenomen. Verder was Friedericy er blijkens het rapport van overtuigd
dat Toto met het vooropgezette plan om wraak te nemen naar Djongaja was gekomen.
Volgens getuigenissen die Friedericy later bekend waren geworden, was Toto namelijk
uit zijn woonplaats Sanrabone vertrokken op de wijze van een ten oorlog trekkend
strijder en had hij voor zijn vertrek ook reeds de nodige regelingen getroffen, voor
het geval hij in de strijd mocht vallen.
Dat Toto de opzet had om wraak te nemen lijkt mij ook trouwens heel aannemelijk.
In de adellijke kringen van Djongaja gold in die tijd nog de oude, feodale wet van
de bloedwraak. Een vernedering iemand aangedaan - en een groter vernedering dan
die welke karaëng Lengkese was aangedaan, was nauwelijks denkbaar - was een
belediging van diens hele familie, die alle familieleden niet alleen het recht gaf maar
ook de plicht oplegde, deze te wreken. Toto had deze plicht vervuld. Zijn neef karaëng
Lengkese was geen vechtersbaas. Hij was het wel. Hij had gedaan wat hij kon en
moest doen.
Maar in het Gowa van 1925 heerste de wet van de vendetta officieel niet meer,
maar Nederlands-Indisch recht. En volgens dit recht had Toto een zware misdaad
begaan en nog wel één met voorbedachten rade. Hij zou daar uiteindelijk tien jaar
gevangenisstraf voor krijgen. Maar met de rustige waardigheid van een man die
meent slechts zijn plicht te hebben gedaan, wandelde Baso daëng Toto met zijn
leerlingen, die het gevecht hadden overleefd, nog diezelfde dag de gevangenis binnen;
‘kalm en rechtop’, zoals Friedericy het later in het verhaal ‘Bloed’ beschreef.

De betekenis van Djongaja voor Friedericy
Het feodale Djongaja van de Gowase vorstentelgen is voor Friedericy een fascinerende
wereld geworden die hem de rest van zijn leven niet meer los zou laten. Zo schreef
hij in De Eerste Etappe: ‘de omgang met de vorstentelgen is ongemeen boeiend.’17
Maar er was op den duur meer dan alleen maar een boeiende omgang met de
vorstentelgen. Gaandeweg was Friedericy in Djongaja ook een steeds belangrijker
officiële functie gaan krijgen, een functie die zijn deelname aan het leven van Djongaja
voor hem nog indrukwekkender gemaakt moet hebben. Zo moest Friedericy na
verloop van tijd bij
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sommige grote feesten in Djongaja, zoals op de bruiloft van de voormalige kroonprins
van Gowa, karaëng Mappanjoeki, als hoogste machthebber in het gebied, en daarom
in de ogen van de Gowarezen steeds meer de plaatsvervanger van de vroegere vorsten
van Gowa geworden, naast de bruidegom de voornaamste ceremoniën verrichten.
‘Soms had ik het wel benauwd’, schreef hij daarover naar Holland.18 Met zo'n
opmerking probeerde hij naar mijn gevoel de zaak dan weer een beetje te relativeren,
maar men denke zich eens goed in wat hier eigenlijk gebeurde. Wat gebeurde was
dat een jong broekje van vijfentwintig, opgegroeid in een klein Brabants plaatsje en
nog niet eens zo lang uit Holland weg, nu ineens als hoogste gezagdrager in een
wildvreemd land de rol moest vervullen die anders aan de eens zo machtige koningen
van Gowa voorbehouden was geweest. Je hoeft geen romantisch jongmens te zijn en dat was Friedericy nu juist wel - om daarvan diep onder de indruk te raken en om
die indrukken de rest van je leven met je mee te dragen.
Later schreef hij in De Raadsman19, bij gelegenheid van een terugblik op zijn
verblijf in Gowa, dat hij in die streek nog een feodale wereld had gevonden die echter
‘aan glans en opwinding verloren had’. ‘Verloren had’, schreef hij, maar ik denk dat
Friedericy in Djongaja toch nog veel van die ‘glans en opwinding’ had gezien. In
ieder geval genoeg om een goede indruk te krijgen van hoe die feodale wereld er in
grote delen van Zuid-Celebes, vóór de verovering door de Hollanders in 1906, moet
hebben uitgezien; een feodale wereld die hij later in De Laatste Generaal opnieuw
zou oproepen en beschrijven.
Ook in een brief die hij kort na de oorlog aan zijn uitgever schreef merken we nog
veel van de diepe indruk die Zuid-Celebes, en dan met name denk ik Gowa, in zijn
jonge jaren op hem gemaakt moet hebben. Hij schreef: ‘van de eerste dag af hebben
land en volk mij geboeid [...] als men mij vraagt waar ik het gelukkigst ben geweest
dan denk ik dat ik zal antwoorden: op Zuid-Celebes [...] dit land is mij in het bloed
gaan zitten.’20
Van de recensenten van Friedericy's literaire werk is het naar mijn mening Garmt
Stuiveling geweest, die het best heeft aangevoeld en onder woorden gebracht, wat
de ervaringen van Friedericy op Zuid-Celebes voor zijn schrijverschap betekend
moeten hebben. Stuiveling schreef: ‘zoals anderen putten uit hun jeugdherinneringen,
zo doet Friedericy dat uit de herinneringen van een latere periode, een periode die
voor hem echter zoiets als een tweede jeugd moet zijn geweest’.21 Inderdaad waren
de jaren die Friedericy in Gowa doorbracht voor hem tot een ‘tweede jeugd’ geworden
en werden zij later zí́n writer's gold-mine.
Met enkele vorstentelgen is Friedericy ook bevriend geraakt. Bijvoorbeeld met
karaëng Lengkese, als we tenminste mogen afgaan op wat
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Friedericy daarover in het verhaal ‘Bloed’ geschreven heeft. Maar we hoeven niet
alleen daarop af te gaan. In het bezit van Friedericy's familie bevindt zich nog een
fraaie sigarenkoker van geweven paardenhaar, waarin met gouddraad de naam van
karaëng Lengkese gevlochten staat en het jaartal 1928; dat was het jaar dat Friedericy
afscheid nam van Gowa.
Friedericy's warme gevoelens voor Djongaja kwamen dus niet alleen van zijn kant.
Ook Djongaja was zeer op hem gesteld geraakt. Het treffendste bewijs daarvoor is
misschien wel het feest dat Friedericy werd aangeboden toen hij, na drie jaar in Gowa
te hebben gewerkt, in het huwelijk trad. In zijn brieven aan de familie schreef hij op
de laatste avond van zijn huwelijksreis en aan de vooravond van de officiële en
feestelijke intocht van hem en zijn bruid in Soenggoeminasa: de hoofden bieden ons
een feest aan; enige duizenden mensen worden daarbij verwacht en tientallen
karbouwen zullen er worden geslacht voor de feestmaaltijd. ‘Dit alles doet haast
denken aan de Middeleeuwen.’22
Het is deze ‘middeleeuwse’ wereld geweest die Friedericy nooit meer heeft
losgelaten en die hij vele jaren later, in een Japans gevangenenkamp op Java, in
enkele van zijn verhalen en vooral in zijn roman De Laatste Generaal opnieuw zou
oproepen en beschrijven.

Friedericy en zijn bruid, zittend in een prieeltje in een zaal tijdens het feest hun aangeboden door
Djongaja en Soenggoeminasa (In Indië geweest, p. 65).
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Titelblad van de eerste druk van Indrukken van een ‘Tòtòk’ (1897).
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Honderd jaar Indrukken van een ‘Tòtòk’
Joop van den Berg
In 1897 verschijnt bij uitgeverij Van Holkema en Warendorf in Amsterdam het boek
Indrukken van een ‘Tòtòk’ van de schrijver Justus van Maurik. Het is in dubbel
opzicht een bijzondere verschijning: een - bijna letterlijk - vuistdik boek, met maar
liefst 487 pagina's en verlucht met 200 illustraties, voornamelijk foto's, maar ook
enkele tientallen tekeningen van niemand minder dan Johan Braakensiek en W.O.J.
Nieuwenkamp, illustratoren van naam in die dagen. Braakensiek is ook
verantwoordelijk voor het omslag: een zittende Indonesische vrouw met een pajong
(zonnescherm) in de hand, weergegeven in - voor die tijd zeker - felle kleuren.
Kortom, een boek waar men in de boekhandel, ook een eeuw geleden al, moeilijk
omheen kon.
Ook wat de inhoud betreft wekte het boek de nodige verwachtingen. De schrijver
Justus van Maurik was vlak voor de eeuwwisseling een bijzonder populair auteur,
die een groot aantal boeken over Amsterdam had geschreven, die vrijwel zonder
uitzondering bestsellers bleken te zijn. De meest bekende zijn: Uit het volk, Van
allerlei slag en Amsterdam, bij Dag en bij Nacht. Van Maurik was met recht een
volksschrijver met een groot lezerspubliek. Door de literatuurcritici wordt hij in de
regel wat smalend afgedaan. Veel literaire encyclopedieën vermelden hem dan ook
niet, en zo ja, dan summier met typeringen als ‘grappig en sentimenteel’ of ‘levendig
maar oppervlakkig’. En dat tot op de dag van vandaag, want G.W. Huygens noemt
hem in de Moderne encyclopedie van de Wereldliteratuur ‘de laatste zwakke
vertegenwoordiger van de 19de-eeuwse humorcultus in Nederland’.
Indrukken van een ‘Tòtòk’ is het verslag van een maandenlange reis door
Nederlands-Indië - tegenwoordig veelal een ‘reisboek’ genoemd - en wordt in
Nederland enthousiast ontvangen. Zeker door het lezend publiek want binnen een
jaar volgt al een tweede druk en twee jaar later zelfs een derde. En dat voor een boek
dat door zijn kloeke formaat en vele illustraties, zelfs als goedkope volkslectuur,
knap duur was voor die dagen, namelijk f 3,50.
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Wat ik tot nu toe over het boek en de schrijver te berde heb gebracht doet de vraag
rijzen: is Van Maurik in literair opzicht belangrijk genoeg voor een retrospectief
voor de Werkgroep Indische Letteren? Het zal een twistpunt blijven, maar al zou je
die vraag met een volmondig ‘nee’ willen beantwoorden, dan blijf je toch zitten met
het gegeven dat het boek van Van Maurik het Indië-beeld van de gewone Hollandse
lezer sterk heeft bepaald, en dat decennialang...
Het werd namelijk in vele discussies over ‘koloniale zaken’ driftig geciteerd en
als betrouwbare bron aangehaald. Veel van zijn beschrijvingen van Indische
gebeurtenissen en toestanden kregen een bijna ‘gevleugeld’ karakter. Zoals
gebruikelijk bij gevleugelde woorden hebben die beelden zich vastgezet in het
koloniale Indië-beeld van de doorsnee Nederlander. Ik noem er een paar: het bal bij
de gouverneur, de Indische hotels, de stamboelvoorstelling, de overvloedige rijsttafel,
de rol van de bedienden en de Indo-Europeaan ‘als drager van de slechte
eigenschappen van den inlanders, terwijl de minder goede van den Europeaan er bij
komen’. Zij gingen als het ware een eigen leven leiden en voor de lezer werden deze
indrukken van een totok meer dan indrukken alleen. Boeken met een sterk ‘Van
Maurik-karakter’ hebben dan ook jarenlang de markt beheerst. Het is daarom dunkt
mij wel degelijk zinnig om wat uitgebreider in te gaan op dit boek van een eeuw
geleden en ik wil - na deze summiere inleiding - dieper ingaan op het boek zelf, de
schrijver en de receptie bij wat ik gemakshalve maar even wil noemen de ‘Indische
specialisten’, zoals daar zijn: P.A. Daum, Du Perron, Gerard Brom en last but not
least Rob Nieuwenhuys.

Het boek
Ik wil, alvorens in te gaan op de inhoud, allereerst nogal uitvoerig uit het voorwoord
van de schrijver zelf citeren, niet alleen om daarmee de inhoud meer recht te doen,
maar ook om dit later te betrekken bij het chapiter van de receptie van het boek door
de critici.
Van Maurik schrijft in zijn inleiding onder meer het volgende:
Ik ben op reis gegaan voor mijn zaken, om te genieten en om te kijken. Ik
heb zaken gedaan en genoten, en voortdurend mijn oogen goed opengedaan
- meestal ook mijn ooren. Daarom kan ik nu weergeven wat ik ondervond
en zag, maar - ik ben als Tòtòk in Indië gekomen, d.w.z. als een kat in een
vreemd pakhuis - en als Tòtòk er weer uitgegaan! Niemand mag er zich
dus over verwonderen of ergeren dat ik zeer onvolledig en oppervlakkig
ben en misschien dingen vergeet mede te deelen, die hoogst merkwaardig
zijn. [...]
Wat ik geven kon trachtte ik te geven, namelijk eenige beschrijvingen van
Indische plaatsen, toestanden en personen. [Indrukken, Een woord vooraf]
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Ik kom later uitvoerig op de inhoud terug.
Welnu, het boek zelf. In tegenstelling tot veel Indische reisboeken begint de
Amsterdamse volksschrijver niet met een bezoek aan Batavia, de veelgeroemde
‘Koningin van het Oosten’, maar zijn de eerste indrukken van het Oosten die van de
haven van Padang, omzoomd met huizen op palen en een veelheid aan kleurige
vissersprauwtjes. Zijn gastheer in Padang is - gelet op de foto van het imposante huis
op pagina 7 - een welgesteld zakenman. Aan zijn verblijf in Padang danken wij een
uiterst levendige beschrijving van het vertrek van een zogenaamde Atjehboot, een
schip dat een contingent militairen van het KNIL naar Atjeh zal brengen waar de
strijd tegen de rebellen onverminderd voortduurt:
Aan boord is alles in beweging, officieren met heeren en dames, die hun
een laatst vaarwel komen zeggen, staan pratend in groepjes op het achterdek
en tusschen al die menschen door glippen als alen de jongens, die
ververschingen, door deze of gene besteld, komen brengen. Nu en dan
klinkt de doffe knal van een ontsnappende champagnekurk en ziet men
glazen vol parelenden wijn opheffen met een ‘Goede reis!’ een ‘God zegen
je,’ of een ‘Kerel! kom behouden weerom!’
Op het tweede dek liggen, zitten en staan de soldaten, Europeesche en
inlandsche, met hun vrouwen bijeen. Enkele hebben zich reeds huiselijk
ingericht - een sergeant ligt op zijn gemak op een lagen stoel, naast zijn
Javaansche vrouw, die op een matje met haar spiernaakte kleintje speelt,
tegelijk een ontbijt van rijst, sardines en vruchten gereed makend.
[Indrukken, p. 73]
Maar Van Maurik, de verteller, ziet méér in de haven van Padang:
Op den steiger nadert langzaam en onder geleide van een paar
politie-oppassers een lange, kleurige stoet. Een Maleier met een tulband
met bloemen versierd op 't reeds grijze hoofd loopt vooruit, naast een
oppasser, die zijn handboeien voor hem draagt. Hij is een man van ongeveer
vijftig jaar, die in een vlaag van jaloezie zijn vrouw heeft vermoord en
haar gruwelijk verminkt lijk in de sawahs heeft geworpen. Na lang aan 't
oog der gerechtigheid te zijn ontsnapt, is hij eindelijk gevangen genomen,
gevonnisd en wordt nu aan boord gebracht van de Maetsuijker, die een
eind verder aan de steiger gereed ligt om naar Batavia te stoomen.
De Maleier moet mede, om op Java zijn straftijd, twintig jaar dwangarbeid,
te ondergaan. Zijn geheele familie doet hem nu uitgeleide, want, zoo
redeneeren zij: vandaag is het hem overkomen, morgen kan het ons
gebeuren, wanneer voor ons de dag
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komt, dat we zoo iets moeten doen. De vrouwen die hem volgen in de
gewone dracht, hebben bloemen in de haren en doeken over het hoofd
geslagen en dragen allerlei versnaperingen, die zij hem op reis wenschen
mede te geven. [...] Sommigen hebben waaiers in de hand en de meesten
een papieren pajong (zonnescherm). De ‘oppas,’ met een groote zware
sabel met koperen gevest aan een lederen bandelier en een rooden sleutel,
het teeken van den cipier, op een der mouwen van zijn baadje geborduurd,
loopt vriendschappelijk pratend naast den moordenaar en draagt zijn
handboeien. De politieman waagt door die willekeurige handeling in
zekeren zin zijn baantje, maar - hij is Maleier evengoed als de gevangene
en Maleiers zijn altijd op eene of andere wijze ‘permilie’ van elkander.
Die tijdelijke opheffing van 't geboeid zijn is een soort van gebruik, een
beleefdheid, die de ‘opppas’ aan de familie van den veroordeeld bewijst.
Ik kan, zoo redeneert hij, die lieden noodig hebben als de Compenie mij
niet meer noodig heeft en daarom doet hij inderdaad meer dan hij
verantwoorden kan.
[Indrukken, pp. 76, 77]
Dit is nu een van die typische Van Maurik-voorvalletjes; zo'n klein vignetje dat hij
telkens aan zijn reisverhaal zal toevoegen, niet alleen om het relaas te verlevendigen,
maar ook om het op journalistieke wijze te actualiseren. Hij doet aldus geen politiek
correcte uitspraken over de Atjehoorlog, of over de ethiek van de rechtspleging in
Nederlands-Indië, maar gaat aan het bestaan, hoewel in de marge, zeker niet voorbij.
Na een paar weken Sumatra doet hij de hoofdstad Batavia aan waar de schrijver de
gebruikelijke toeristische attracties zal bezoeken. Hij bericht er enthousiast over,
soms zéér enthousiast. Op het bal van de Gouverneur-Generaal verzucht hij: ‘Waarlijk,
er wordt in Indië mooi gedanst, door lenige, fraai gevormde dames waarop Indië in
het bijzonder trots kan zijn.’ Maar hij woont ook een terechtstelling bij die hij in
sobere en bewogen woorden weet weer te geven. En natuurlijk is ‘De terechtstelling
van Wangsa’ van P.A. Daum in het Bataviaasch Nieuwsblad van zeven jaar eerder
van een veel groter literaire klasse, maar ook Van Mauriks beschrijving mag er wezen.
Nog een beschrijving die er wezen mag, die van een inheemse toneelvoorstelling
in de Preanger waarbij een Soendanees toneelspeler een blanke bestuursambtenaar
moet voorstellen. Ik citeer:
Die Europeaan moet een contrôleur voorstellen, die op tournée is. Wat hij
zegt kan men niet verstaan, maar zeker is het geen vleierij voor den ‘Orang
blanda’ en ‘de Kompenie.’
De voorsteller aapt op vermakelijke wijs den blanken broeder na en toont
welsprekend aan, hoe de gewone onhebbelijkheden
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als vloeken en razen den meer beschaafden man ontsieren. Hij vertoont
met succes, hoe de inlander door sommigen wordt afgesnauwd en met
minachting behandeld. De pseudo-contrôleur rookt deftig een sigaar, spuwt
op den grond, zit op een stoel met de beenen over elkaar en vloekt
voortdurend. Telkens als hij zijn ‘Gévédé’ of ‘perdomt!’ doet hooren zet
de gamelang met een slag op de tam-tam of een paar schrille tonen kracht
aan zijn woorden bij.
[Indrukken, p. 277]
Op zijn tocht via Semarang naar Soerabaja wijdt hij een heel hoofdstuk aan het
verschijnsel Indische hotels, een relaas dat nogal populistisch van toon is en literair
weinig om het lijf heeft. Het reisverslag wordt zo nu en dan onderbroken door
bijvoorbeeld het geheel op zichzelf staande verhaal ‘Een orang baroe’, of een vrij
uitgebreide weergave van de bekende legende van de berg, de Bromo. Justus van
Maurik weet als gevierd volksschrijver hoe hij de lezer bij de les kan houden.
Een van de laatste hoofdstukken van het boek is gewijd aan de tabakscultures in
Deli op Sumatra, waar, zoals hij schrijft: ‘Jonge energieke

Een sigarenblikje met de beeltenis van J. van Maurik Sr., de vader van de schrijver.
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mannen van verschillende nationaliteiten met nieuwe denkbeelden overal tabak
begonnen te planten.’ Het was een materie waar hij alles van wist, want Van Maurik
was, naast schrijver, ook nog sigarenfabrikant.
Als de Deli-planters ‘na ontzachelijk hard werken bij hun feesten in de Witte
Sociëteit zich wel eens vergissen in dag en nacht is dat iets dat wij hen niet te veel
moeten aanrekenen’. Weinig kritisch, dat moet ik toegeven, maar wie verwacht van
een sigarenfabrikant maatschappijkritische opmerkingen over degenen die hem het
bruine goud aanleveren? Over de werkomstandigheden van de Chinese koelies in
de tinmijnen van Muntok, een paar bladzijden verder, is hij aanzienlijk kritischer:
Toen ik Muntok den 27 Juli verliet, heb ik een droevig escorte gehad van
een zestigtal berri-berri-lijders, die uit de tinmijnen, waar zij, door 't
voortdurend werken in water, slik en miasmen, ziek waren geworden,
werden geëvacueerd, om zich te Buitenzorg in het gesticht te laten
verplegen, totdat ze gezond genoeg zouden zijn om naar China terug te
gaan, als zij dat verlangden. [...]
Zoo'n berri-berri-lijdersgroep is deerniswekkend, de meeste zieken sleepen
zich, half zittend, half liggend voort, met gezwollen gewrichten en
onnatuurlijk dikke hoofden. Zwijgend, hun pijn verbijtend, maar met
melankolieke oogen om hulp smeekend, zien die arme drommels de
goedhartige koelies en soldaten aan, die hen op hun rug aan boord dragen.
[Indrukken, pp. 473, 474]

De schrijver
Alvorens verder te gaan met een korte beschouwing over de auteur zelf, dien ik nog
even te vermelden dat Van Maurik nog meer Indisch proza heeft gepubliceerd en
wel in de verhalenbundel Op reis en thuis uit 1903. In dit boekje staat een uitvoerig
verslag van de bootreis van Genua naar Padang, die voorafging aan zijn Indische
reis, die hij in Indrukken van een ‘Tòtòk’ beschreef. Ook bevat de bundel een kort
verhaal, getiteld ‘Een toewan en zijn inventarisstuk’.
Inderdaad wordt met inventarisstuk een njai bedoeld: een geschiedenis dus over
een inlandse huishoudster, maar dan wel een verhaal dat niet de platgetreden paden
bewandelt. In het verhaal wordt met zeer veel achting over de njai en haar naaste
familie gesproken.
De schrijver Justus van Maurik (1846-1904) wordt geboren in Amsterdam als zoon
van een rijke koopman, die onder meer een sigarenfabriek en een verladersbedrijf
bezit. Na de middelbare school twijfelt hij bij het kiezen van een verdere loopbaan
tussen die van arts en die van
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tekenaar. De jonge Van Maurik kan namelijk heel aardig tekenen. Zijn vader kiest
evenwel voor het laatste met de nuchtere opmerking: ‘Je kunt later de sigarenfabriek
er gemakkelijker bij doen als tekenaar dan als dokter...’ Maar ook schrijven doet de
jonge Van Maurik graag en na veel gesprekken met de schippers van zijn vaders
verladersbedrijf en korendragers, zeilmakers en marskramers, die rond het Damrak
te vinden zijn, begint hij verhalen te schrijven over het gewone volk van Amsterdam,
dat toen al leefde - ik citeer nu een van zijn biografen - ‘als in een soort vrijstaat,
waar ieder deed, wat hem dacht’. Van Maurik Jr. raakt in die dagen bevriend met de
illustrator Braakensiek. Het wordt een hechte vriendschap die een heel leven zou
duren. Hun correspondentie had een heel bijzonder karakter omdat zij er beiden een
sport van maakten een groot aantal woorden te vervangen door tekeningetjes, hetgeen
een uniek rebusachtig totaalbeeld oplevert.
Zijn eerste bundel heet Uit het volk met titels van hoofdstukken als ‘Mie, de porster’
of ‘Zo'n vrek’. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Van Maurik om de keuze van
zijn stof, hoofdfiguren en stijl door de critici wat laatdunkend wordt afgedaan en
eigenlijk niet meetelt in de tuin der goden.

De ‘Indische specialisten’
Laat ik evenwel niet te veel uitweiden over de receptie in Nederland van Indrukken
van een ‘Tòtòk’, ook niet van de pers in Nederlands-Indië, maar laten wij ons eens
wenden tot de schrijvers en ‘bedrijvers’ van de Indisch-Nederlandse letterkunde; een
kleine groep schrijvers, journalisten en wetenschappers, die zich kritisch hebben
uitgelaten over de producten van die letterkunde. Mensen zoals P.A. Daum, Gerard
Brom, Du Perron en Rob Nieuwenhuys. Wat is hun visie op de totokse indrukken
van de schrijvende sigarenfabrikant? Weinig positief, kan ik nu vast wel verklappen.
Maar eerst moet ik een voorbehoud maken. De naam Daum is er immers wat met de
haren bijgesleept, want als het boek van Van Maurik in 1897 verschijnt is Daum
ernstig ziek - een jaar later zal hij overlijden - en volgens Gerard Termorshuizen is
er geen kritiek bekend van Daum op de Indrukken. Hij wist van het bestaan wel
degelijk af, want Van Maurik is tijdens zijn reis door Indië in 1896 enkele malen bij
Daum thuis geweest in Batavia. Sterker nog, uit een herdenkingsartikel dat Van
Maurik na de dood van Daum schreef, kan men opmaken dat de twee mannen elkaar
goed lagen en er sprake was van een vriendschap. Daum kende het vroege werk van
Van Maurik wel, want hij had in het Bataviaasch Nieuwsblad jaren eerder enkele
verhalen en novellen van Van Maurik geplaatst. Daarom is het dubbel jammer dat
er van zo'n kritische tijdgenoot geen bespreking van het boek voorhanden is.
Het rijtje afgaand komen wij terecht bij het oordeel van professor
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Een voorbeeld van de rebus-achtige correspondentie tussen tekenaar Johan Braakensiek en schrijver
Justus van Maurik.
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Gerard Brom, schrijver van Java in onze kunst (1931). Het is niet mis wat Brom op
Van Maurik tegen heeft. Het lijkt erop of hij het voorwoord, waarin expliciet wordt
gewezen op het luchtige en lichte karakter van het reisboek, niet serieus wenst te
nemen.
Zijn reisverhaal is een doorlopend relaas van eten en drinken, afgewisseld
met het radbraken van allerlei talen volgens zijn origineel patent. Deze
Amsterdammer was de kleinburgerlikste provinciaal, die Nederland ooit
met hoge hoed zag opduiken. Door zijn succes weten we vooruit, hoe zijn
tekst één en al refrein was op het vaderlandslievend lied, dat de Javaan
onder onze vlag ‘volkomen gelukkig’ leefde. Tussen geregelde
‘champagne-salvo's’ klonk dat heel aannemelik, vooral wanneer de
geestigheid zo ver ging om de inlanders, tot drie, vier maal toe, met apen
te vergelijken.
[G. Brom, Java in onze kunst, p. 161]
Brom ziet maar één lichtpuntje, namelijk de wijze waarop het werk is gevisualiseerd
door de foto's en tekeningen van Braakensiek en Nieuwenkamp. Brom schrijft: ‘We
mogen Justus van Maurik verschillende banaliteiten vergeven, want hij wees
Nieuwenkamp door de illustraties, die deze schilder naar foto's te tekenen kreeg, op
het Oosten.’ Het doet niets af aan de door en door negatieve appreciatie. Op de
mogelijk diepere drijfveren voor het kiezen van zo'n ideologie-kritische benadering
kom ik nog terug.
De volgende Indische ‘specialist’: Du Perron. Welnu, deze heeft nooit één echt
afkeurende zin geschreven over het werk van Van Maurik. In Du Perrons Verzameld
Werk en de Brieven, samen goed voor enkele duizenden pagina's proza, wordt maar
een enkele keer gesproken over de Amsterdamse volksschrijver, en dan nog zijdelings.
Du Perron noemt hem ergens ‘amusant’ en ‘een vulgariserende voorlichter’. Hij
kende het werk wel want, zo schrijft hij: ‘Van Maurik was bij ons thuis altijd al
leeslektuur geweest, aangeschaft door mijn vader.’ Men dient te weten dat rond de
eeuwwisseling het werk van Justus van Maurik, om nostalgische redenen, nogal eens
te vinden was in de leesportefeuilles, die toen in Indië veelvuldig werden gelezen.
Du Perron - mag je aannemen - was zó belezen op het gebied van de
Indisch-Nederlandse letterkunde, dat hij het boek zeker gekend moet hebben, maar
hij heeft er kennelijk niet over willen schrijven. Niet belangrijk genoeg? Het kan
zijn. Mogelijk had hij - maar die veronderstelling komt geheel voor mijn rekening wel een zekere achting voor Van Maurik en dan vooral als schrijver en verteller; een
geachte collega, al had hij dan ook wat ‘vulgariserende trekjes’.
Rest ons de kritiek van Rob Nieuwenhuys in de Oost-Indische Spiegel. A la Gerard
Brom veroordeelt Nieuwenhuys Justus van Maurik in niet mis te verstane
bewoordingen. Ik laat ze hier volgen:
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De bekende schrijver van grappige volksschetsen Justus van Maurik die
als sigarenhandelaar een Indische markt zocht, schreef voor een deel uit
reverentie, voor een ander deel omdat hij niet meer geven kón, een
opgewekt en oppervlakkig reisboek van ruim vijfhonderd bladzijden, rijk
geïllustreerd en luxueus uitgegeven, dat hij Indrukken van een ‘totok’
(1897) noemde. Hij bleek in de korte tijd dat hij in Indië was alle Indische
vooroordelen te hebben overgenomen: hij vermaakte zich met de krompraat
van de Indo's en stelde de Inlanders als een kinderlijk volkje voor. Hij
vertelde, gekruid met zijn banale humor, alle soosverhalen over. Met de
argeloosheid van de onwetende gaf hij na zijn studiereis nog een verhaal
over de njai, die hij naar tropisch gebruik ‘een inventarisstuk’ noemde.
Hoe het ook zij, hij stemde de Indischman mild en welgezind jegens hem.
De reis van Justus van Maurik werd dan ook een groot succes waar men
nog jaren later over sprak.
[R. Nieuwenhuys, Oost-Indische Spiegel, p. 263]
Iets verder in de Spiegel wordt Van Maurik ‘joviaal en banaal’ genoemd.
Nieuwenhuys heeft, blijkens zijn tekst, het voorwoord van de Amsterdamse
sigarenfabrikant wel degelijk gelezen, maar zijn verwijt staat recht overeind. Waarom
is Van Maurik niet dieper op een aantal zaken ingegaan en zo voortdurend in de
oppervlakkigheid blijven steken?
Is zo'n verwijt wel terecht, kun je jezelf afvragen, tegenover iemand die als
langstrekkende toerist niet meer heeft gedaan dan zijn ‘eerste indrukken’ verwoorden?
Dat het lezerspubliek die eerste impressies als gezaghebbende waarheden over de
kolonie Nederlands-Indië wenste te zien, kan men de schrijver toch niet voor de volle
honderd procent aanrekenen, en al helemaal niet als zijn manier van vertellen die
pretentie in het geheel mist.
Hoe is die overwegend negatieve kritiek van de ‘Indische specialisten’ te verklaren?
Ik denk dat ik er een verklaring voor heb gevonden. Die begon bij mij manifest te
worden bij de kritieken van Brom en luidt als volgt: het heeft er de schijn van dat
een ieder die rond 1900 een bezoek aan Nederlands-Indië afdeed op de wijze van
een bezoek aan elk ander willekeurig land, het bij de critici al bij voorbaat had
verbruid. Indië was niet zo maar een stuk buitenland, maar een land waar Nederland
een roeping had te volgen en een taak te vervullen. Men diende kennelijk over de
kolonie te berichten vanuit het perspectief dat er vooral veel ‘groots werd verricht’.
Of veel kwaads natuurlijk, en dan denk ik bij het laatste vooral aan Bas Veths Het
leven in Nederlandsch-Indië, dat overigens ook binnenkort zijn eeuwfeest viert. Een
boek dat de white man's burden ernstig relativeerde en de inwoners van Indië
portretteerde als mensen, wier voornaamste doel in het leven was een
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Justus van Maurik, getekend door Johan Braakensiek voor het weekblad De Amsterdammer.
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plezierige werkkring, de nodige luxe en een ruim pensioen, krijgt natuurlijk al gauw
het predikaat ‘banaal en oppervlakkig’.
Persoonlijk vind ik Indrukken van een ‘Tòtòk’ nog altijd een boeiend en leuk
geschreven boek, waarvan de banaliteit in 1998 nogal meevalt. Het heeft geen
bijzondere stijl en ook geen uitgesproken visie op de koloniale werkelijkheid, maar
het is mijns inziens nog altijd een heldere kijk op de wereld van tempo doeloe. Juist
omdat Van Maurik telkens bij het vertellen - van noem het voor mijn part
‘soosverhalen’ - door wat kleine observaties in de marge aangeeft dat er achter zijn
totokse indrukken mogelijk een geheel andere wereld schuilgaat. Ik noemde er een
paar: het vertrek van de Atjehboot, de stamboelvoorstelling waarin de blanke man
belachelijk wordt gemaakt, en de rol van de njai in het verhaal ‘Een toewan en zijn
inventarisstuk’. Anders dan Nieuwenhuys ben ik van mening dat het geen banaal
verhaal is. Wie goed leest zal begrijpen dat niet de njai het inventarisstuk is geworden,
maar dat juist de blanke toewan het inventarisstuk blijkt te zijn geworden van de
grote Indonesische familie. Het is misschien die door en door nuchtere kijk op het
Indische leven van een toevallige passant, die de Hollandse lezer zo apprecieerde en
die zo bepalend is geweest voor zijn beeldvorming over Indië.
Voor mij is Indrukken van een Tòtòk' ondanks de geringe literaire kwaliteit zelfs
na een eeuw nog alleszins de moeite van het lezen waard.
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Uitnodiging
Op vrijdagmiddag 3 juli organiseert onze Werkgroep, in samenwerking met uitgeverij
Querido, een feestelijke presentatie van de heruitgave van de reeks Tempo doeloe een verzonken wereld, de Indische fotoboeken van Rob Nieuwenhuys. Het programma
begint om 15.30 uur precies. Vanaf 17.00 uur is er een receptie.
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.

De Indische Navorscher
Himpies van Saparoea?
In verband met een onderzoek naar het volksgeloof in de roman De tienduizend
dingen van Maria Dermoût ben ik op zoek naar informatie over een Moluks liedje
over ‘het jongetje Himpies van het eiland Saparoea, die een buik heeft van
gomelastiek’. (Verzameld werk p. 154). Kent u dit liedje of weet u waar ik iets over
dit liedje kan vinden? Graag uw informatie sturen naar het onderstaande adres. Bij
voorbaat dank.
Marie-Hélène Thiam, Hans Vonkstraat 45, 2353 KL Leiderdorp
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[Nummer 2]
Redactioneel
In dit zomernummer van Indische Letteren vindt u een bijdrage van Reggie Baay
over onbekende Indische toneelstukken en vergeten Indische toneelschrijvers; verder
een artikel over Frans Lopulalan, zijn werk en de Molukse identiteit van de hand van
Liesbeth Dolk en ten slotte een bijdrage van Alexander Bakker over de beeldvorming
in de Indische reisliteratuur. Voorts is in dit nummer de Lijst van Indische Letteren
1995 opgenomen.
Wij maken u er nu alvast op attent dat het gebruikelijke septembernummer van
Indische Letteren dit jaar komt te vervallen. Dit in verband met de verschijning van
een dubbelnummer in december. Deze ‘dubbeldikke’ editie zal volledig zijn gewijd
aan het in september te houden symposium ‘Indië in 1898’.
Tot slot vestigen wij nog graag uw aandacht op de verschillende evenementen die
de komende maanden plaatsvinden. Om te beginnen vindt op 3 juli a.s. de feestelijke
presentatie plaats van de heruitgave van Rob Nieuwenhuys' fotoboeken Baren en
oudgasten, Komen en blijven en Met vreemde ogen. De uitnodiging voor dit door
onze Werkgroep in samenwerking met uitgeverij Querido georganiseerde evenement
is opgenomen elders in dit nummer. Verder wordt op 14 september a.s. in Dieren de
honderdste sterfdag van de schrijver W.A. Daum herdacht. De uitnodiging voor deze
door onze Werkgroep in samenwerking met de Oudheidkundige Kring
Rheden-Rozendaal georganiseerde herdenking vindt u eveneens elders in dit nummer.
En ten slotte vindt op zondag 20 september a.s. ons jaarlijkse symposium plaats, met
ditmaal als thema ‘Indië in 1898’. Net zoals vorig jaar vindt het symposium plaats
in Bronbeek (Congres- en reüniecentrum Kumpulan). De uitgebreide uitnodiging
met o.a. informatie over inschrijving vindt u achterin dit nummer.
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De ‘uitpagina’ van de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 21 november 1916, waarin geadverteerd
wordt voor de voorstellingen van twee Indische stukken in respectievelijk Rotterdam en Amsterdam.
Linksboven de advertentie voor Sonna van Jan Fabricius, rechtsonder die voor Tropenadel van Henri
van Wermeskerken.
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Gal-spuwende Indo's en sinjoscheldende blanda's*
Over het onbekende Indische toneel
Reggie Baay
In december 1995 concludeerden kenners van het Nederlandse toneel tijdens een
theatersalon1 dat de plaats van Indië in de Nederlandstalige toneelliteratuur tamelijk
marginaal is. Men constateerde dat deze nauwelijks stukken bevat waarin Indië en
haar bewoners een rol spelen. Vervolgens verscheen, nu inmiddels alweer twee jaar
geleden, onder redactie van dr. Rob Erenstein het eerste grote werk over het
Nederlandse en Vlaamse toneel onder de titel: Een theatergeschiedenis der
Nederlanden.2 Het is een indrukwekkend en zeer informatief boek van ruim
negenhonderd pagina's, waarin thematisch gerangschikt en van deskundig commentaar
voorzien tien eeuwen Nederlandstalig toneel de revue passeert. Alleen: ondanks de
imposante hoeveelheid pagina's niets over het toneel in en over Nederlands-Indië.3
Het zijn opmerkelijke feiten. Opmerkelijk, omdat er toch onmiskenbaar een corpus
van Indisch toneel bestaat. Toneel handelend over Indië, over haar bewoners en over
typisch ‘Indische toestanden’. Geschreven door auteurs die er geboren waren en
gewoond hadden of er voor kortere of langere tijd verbleven. Kortom, toneel waarin
vanuit eigen waarneming getracht wordt de toenmalige Nederlands-Indische realiteit
te herschrijven. Oók de politieke actualiteit. Met name tussen 1900 en 1925 kende
Nederlands-Indië een bloeiend toneelleven. Er werd in Indië in die jaren veelvuldig
toneel gespeeld én geschreven. De tientallen toneelstukken aanwezig in de diverse
bibliotheken en de vele recensies van de opvoeringen in de verschillende Indische
én Nederlandse dagbladen zijn daarvan de stille getuigen. En denk nu niet dat het
om toneel gaat dat het dilettantencircuit niet is ontstegen; verscheidene Indische
stukken zijn immers in hun tijd op het repertoire van Nederlandse
beroepsgezelschappen verschenen.4
Het is toch wonderlijk dat het Indisch toneel ook voor kenners als de medewerkers
aan Een theatergeschiedenis der Nederlanden zo onbekend is, of, zo men er wel van
op de hoogte is, dat men er bij de beschrijving
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van de geschiedenis van het Nederlandstalige toneel aan voorbij wenst te gaan.
‘Waarom’, zo zou de vraag tijdens een volgende theatersalon kunnen luiden, ‘is het
toneel uit Indië zo onbekend?’, of: ‘waarom acht men het Indisch toneel te
onbelangrijk om opgenomen of zelfs maar aangestipt te worden in de geschiedenis
van het Nederlandstalige toneel?’
Dat men zo onbekend is met het Indisch toneel zal ongetwijfeld te maken hebben
met het specifiek Indische karakter van dit werk. Het is toneel dat kenmerkend is
voor die specifieke koloniale samenleving die Nederlands-Indië was; in thematiek,
in stofkeuze, maar ook in z'n ontwikkeling. Thema's als: zoutwaterliefde, het Indische
huwelijk, de tragiek van de njai, de discriminatie van de Indo, de jacht op Indisch
fortuin; het zijn thema's die weinig tot de verbeelding spraken en spreken van hen
die deze samenleving niet of niet goed kenden en kennen. Het verklaart waarom de
bekendheid ervan zich destijds vooral beperkte tot Nederlands-Indië en nu tot hen
die op een of andere manier met het voormalig Nederlands-Indië een binding hebben.
Dat het Indisch toneel zo weinig waardering geniet onder kenners zal wellicht te
maken hebben met de opvatting dat het toneel uit Indië ‘achterlijk’ is; qua vorm en
inhoud bij verschijning al achterhaald, ouderwets. En dat is - in vergelijking met het
toneel in West-Europa - voor veel Indisch werk zeker waar. Tegelijkertijd is het een
miskenning van het specifieke karakter van het Indische toneel. Men gaat dan immers
zonder meer voorbij aan het feit dat het toneel in Indië een andere, geheel eigen
ontwikkeling doormaakte, waardoor een simpele vergelijking ervan met het
Nederlandse toneel niet geheel terecht is.
In tegenstelling tot het moederland, waar het toneel een eeuwenlange traditie
kende, kwam het toneel in Nederlands-Indië immers pas tot ontwikkeling aan het
einde van de vorige eeuw, nadat de kolonie werd opengesteld voor particulieren. De
Europese samenleving in Nederlands-Indië werd toen in korte tijd een samenleving
van meer dan ‘louter ambtenaren, militairen en benepen geldmakers’. Door de komst
van de particulieren nam de koloniale bevolking niet alleen in rap tempo toe, maar
werd ook de samenstelling ervan diverser; niet alleen door een toename van het aantal
Europese vrouwen en kinderen, maar ook door een gevarieerder beroepsbevolking.
En hiermee nam ook de behoefte aan meer en gevarieerder vormen van (Europese)
cultuur toe. Die behoefte gold ook de podiumkunsten.
De rol van de podiumkunsten was tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw
uiterst bescheiden in het culturele leven van Nederlands-Indië. Wat het toneel betreft
beperkte die zich vooral tot de activiteiten van een enkele dilettantengroep in de
kolonie, zoals het gezelschap ‘Ut Desint’,5 een gezelschap dat in Batavia actief was.
Daarnaast deden in de loop van de negentiende eeuw verschillende ‘operatroepen’
met wisselend succes Indië aan. Dit waren veelal Franse, Italiaanse en soms
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zelfs Russische gelegenheidsgezelschappen van een soms twijfelachtig niveau, die
een operarepertoire brachten dat varieerde van het werk van Donizetti tot aan dat
van de ‘Bataviaschen Richard Wagner’, P.A. Schill.
Met de komst van de vele ‘particulieren’ na 1870 ontstonden eigenlijk pas de roep
om en de (weliswaar beperkte) mogelijkheden tot een ‘eigen’ toneel in de kolonie.
In de grote steden op Java ontwikkelden bepaalde dilettantengroepen zich, bij gebrek
aan beter, tot een belangrijke spil in het Indische toneelleven. In Batavia was dat
bijvoorbeeld Thalia, in Bandoeng Braga en in Soerabaja Constantia. Tegelijkertijd
ontstond er schoorvoetend een ‘Indische toneelliteratuur’. Geleidelijk aan werd er
steeds meer toneel geschreven voor het Indische publiek door auteurs die in Indië
geboren en opgegroeid waren of die er gedurende langere of kortere tijd verbleven.
Toneel waarin de door de auteur en het publiek gedeelde koloniale
Nederlands-Indische realiteit werd gethematiseerd.
Bekijken we het Indisch toneel tegen die achtergrond dan doen we het Indisch
toneel recht. En dan valt op dat ondanks, of misschien wel dankzij, het ontbreken
van een echte toneeltraditie het Indische toneelwerk zo divers, zo gevarieerd is. Dan
ook valt op hoe goed sommige Indische toneelschrijvers zoals dat heet ‘naar een
publiek toe konden schrijven’; hoe zij exact aanvoelden hoe zij het toenmalige weinig
ervaren Indische schouwburgpubliek konden bereiken. Ook valt dan op tot welke
knappe staaltjes van structuur, spanningsopbouw en dialoog verschillende Indische
toneelschrijvers in staat waren. Maar bovenal valt dan op hoe het Indisch toneel bij
uitstek als spiegel van de koloniale Nederlands-Indische samenleving heeft gefungeerd
als we zien hoe vele Indische toneelschrijvers pogen de toenmalige koloniale realiteit
te herschrijven, het koloniale leven weer te geven en aan de kaak te stellen.

Indische toneelschrijvers
Ik zei het al eerder, tussen 1900 en 1925 kende het Indisch toneel en de Indische
toneelliteratuur een bloeiperiode. Hans van de Wall/Victor Ido schreef bijvoorbeeld
in die jaren een indrukwekkend aantal toneelstukken, stukken die destijds vrijwel
allemaal op het Indische podium te zien zijn geweest en waarvan sommige, zoals
De Paria van Glodok en Karina Adinda ook in buurlanden als Singapore en Ceylon
op de planken zijn gebracht.6 Verder was er natuurlijk Jan Fabricius, misschien wel
de meest getalenteerde schrijver van Indisch toneel. Hij schreef een aantal prachtige
Indische stukken, zoals Eenzaam, Dolle Hans, Totok en Indo en het aangrijpende
Sonna. Stukken die, wat hun opvoeringsgeschiedenis betreft, zonder uitzondering
tot de meest succesvolle uit de Indische toneelliteratuur behoren. Maar ook iemand
als Marie van Zeggelen,
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Scène uit Totok en Indo van Jan Fabricius. De foto is genomen tijdens een voorstelling in het Theater
Verkade in Den Haag in de jaren twintig. In het midden Cor van der Lugt-Melsert in de rol van de
‘totok’ Koeleman.
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vooral bekend als schrijfster van romans en kinderboeken, is een representante van
het Indisch toneel. Van haar hand verschenen ethisch-politiek getinte toneelstukken,
zoals Kostbare Sproke, Boeddhakind en het ontroerende Mama, een stuk waarin Van
Zeggelen de tragiek van de njai heeft neergelegd. En natuurlijk mag in dit rijtje de
naam van Henri van Wermeskerken niet ontbreken. Van Wermeskerken kan
beschouwd worden als de belangrijkste blijspelschrijver uit de Indische
toneelliteratuur. Hij schreef in de jaren tien en twintig een aantal zeer succesvolle
komedies, zoals Suikerfreule, Het Handschoentje, Het Spookhuis en het bekende
Tropenadel, waarin hij een lans breekt voor de Indo, en tegelijkertijd de Europese
sambal-aristocratie te kijk zet.
Deze toneelschrijvers zijn voor de meeste geïnteresseerden in de Indische literatuur
geen onbekenden. Hun namen en hun werk worden immers ook genoemd in de
handboeken van Brom7 en Nieuwenhuys8. En het is goed om zich te realiseren dat
deze toneelschrijvers in hun tijd bekendheid genoten en dat hun werk succes oogstte.
Niet alleen in Nederlands-Indië, maar ook hier in Nederland. Verschillende Indische
stukken zijn destijds door professionele Nederlandse toneelgezelschappen in het
repertoire opgenomen, waarbij bepaalde stukken, zoals die van Fabricius en van Van
Wermeskerken, het zelfs brachten tot ettelijke honderden voorstellingen.9
Maar er waren er meer die in die tijd toneel schreven in en over Indië. Indische
toneelschrijvers die om een of andere reden volledig in de vergetelheid zijn geraakt
en wier namen en werk bijna niet meer zijn terug te vinden. Door verwoed speurwerk
en door toeval komen we die nu weer op het spoor en worden de contouren van het
‘Indische toneelcorpus’ langzamerhand steeds beter zichtbaar. Het gaat hier om
vergeten namen als bijvoorbeeld: D.F. van Heijst, H.J. Smit, Karel Klinkenberg, J.M.
Sinderam en Maresco Marisini. En om vergeten stukken met titels als: De Tragedie
van een Assistentenregeling, Baboe Njo, Promotie, De Concubine en Uit Indië terug.10
Dat zij en hun stukken vergeten zijn is spijtig. Natuurlijk, soms mist de betreffende
auteur het nodige talent en ontbeert zijn werk de nodige artistieke en/of technische
kwaliteiten. Daar staat tegenover dat we ook werk aantreffen dat een kwalitatieve
vergelijking met het ‘betere’ Nederlandse toneelwerk uit diezelfde tijd met glans zou
kunnen doorstaan. Maar los daarvan, van welke kwaliteit deze Indische stukken ook
zijn, ze zijn alle curieus. En ze zijn het waard om er kennis van te nemen. Niet in de
laatste plaats omdat toneel, en zeker Indisch toneel, zo'n duidelijke en directe
uitingsvorm blijkt als het gaat om het uitdragen van een visie op de - in dit geval
koloniale Nederlands-Indische - maatschappij. Daarnaast omdat kennis van ook deze
schrijvers en hun werk van belang is om een zo goed en zo compleet mogelijk beeld
te krijgen van het toenmalige culturele leven in Nederlands-Indië.
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Blank en Bruin
Om nu een indruk te geven van zo'n vergeten schrijver en van zo'n vergeten Indisch
werk zou ik even stil willen staan bij het stuk Blank en Bruin van Maresco Marisini.11
Een stuk uit 1916. Deze keuze is, ik geef het direct toe, niet geheel willekeurig. Maar
voor alle duidelijkheid, zij is niet gemaakt op grond van grote artistieke kwaliteiten,
dan had ik voor een ander stuk moeten kiezen. Zij is eigenlijk vooral gemaakt vanwege
de in mijn ogen bijzondere waarde van Blank en Bruin als tijdsdocument. Zeker voor
hen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de Indo-emancipatie van bijzondere
waarde vanwege de opmerkelijke overeenkomsten tussen dit stuk en Victor Ido's De
Paria van Glodok. En ten slotte moet ik bekennen dat deze keuze ook is ingegeven
door een flinke dosis nieuwsgierigheid. Zowel de schrijver, Maresco Marisini, als
zijn stuk zijn namelijk omgeven door geheimzinnigheid. Als uit het niets verschijnt
het eind 1916 opeens op het Nederlandse professionele podium. Daarnaast is het
stuk opvallend radicaal van inhoud en weinig vleiend voor een bepaald type Europeaan
in Indië. Bovendien lijkt het stuk geschreven door een mysterie. Door een schrijver
die zich verschool achter het pseudoniem ‘Maresco Marisini’, waarvan niemand
precies wist wie erachter schuilging en wat zijn achtergrond was. Zijn naam zal men
nu tevergeefs zoeken in de handboeken en voorzover bekend heeft hij na Blank en
Bruin niets meer geschreven. Kortom, redenen genoeg om een klein onderzoek te
doen.
Over de inhoud van Blank en Bruin in het kort het volgende. De titel van Marisini's
stuk doet natuurlijk het ergste vermoeden. In de Indische toneelliteratuur blijkt men
immers een opvallende voorliefde te hebben voor allitererende titels als Lief en leed,
Goena Goena en Blank en Bruin. En, spijtig om te moeten zeggen, het gebrek aan
fantasie zoals weerspiegeld in de titels, is vaak een voorbode van een gebrek aan
kwaliteit als het gaat om de inhoud van de betreffende stukken. Bij Marisini ligt dat
gelukkig wat anders. Het begint al bij de ondertitel, die in ieder geval nieuwsgierigheid
wekt: Indisch Tooneelspel van Rassenhaat. Misschien wat boud geformuleerd, maar
het geeft wel goed de teneur van het stuk weer. Centraal staat namelijk de
discriminatie in het koloniale Indië; discriminatie ten aanzien van de Indo in dit geval.
En daarmee haakte Marisini in op de koloniale actualiteit anno 1916, toen het streven
naar Indo-emancipatie in de kolonie steeds meer vorm kreeg.12
Marisini plaatst die ‘Indohaat’ in zijn stuk tegen de achtergrond van een ontluikende
inlandse opstand in het Indië van omstreeks 1898. Achter de opstand zouden
wraakzuchtige Indo's zitten. Zij zouden uit zijn op het creëren van chaos om zich te
ontdoen van de gehate totokheerschappij. Althans, dat is de mening van het lokale
bestuur in de personen van de jonge controleur Cor Potters en assistent-resident
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Hamel. Deze twee bestuursambtenaren hebben inmiddels - overigens zonder duidelijke
bewijzen - preventief drie Indo-Europeanen gevangen laten nemen op beschuldiging
van het organiseren van de opstand. Een handelwijze die overigens - zo blijkt - vooral
wordt ingegeven door hun intense haat jegens Indo's.
De autoriteiten sturen vervolgens een compagnie naar de districtplaats onder leiding
van kapitein Karel Molen. Hij is belast met het onderzoek naar de toedracht van de
gebeurtenissen. Kapitein Molen is 35 jaar oud en - en dat is hier belangrijk - een
Indo. Dit laatste is overigens uiterlijk niet zichtbaar. Molen is namelijk een
zogenaamde blanke Indo, een ‘Indo bulai’. Hij is een type als Hans Hartman uit Dolle
Hans van Jan Fabricius: zelfbewust en strijdvaardig met, zoals later zal blijken, een
tikkeltje meer zelfbeheersing dan Hans Hartman. Dat zelfbewustzijn betreft in Molens
geval niet in de laatste plaats zijn Indo-Europese achtergrond.
Na het verschijnen van Karel Molen krijgt de belangrijkste controverse in het stuk
dan ook al snel vorm. Potters en Hamel, in de veronderstelling met een medestander
te doen te hebben, zijn zeer mededeelzaam, vooral wat betreft hun gemeenschappelijke
afkeer van Indo-Europeanen. In het belang van het onderzoek verzwijgt Molen zijn
afkomst, waardoor zijn incasseringsvermogen en zelfbeheersing tot het uiterste
worden beproefd. Alle destijds gangbare vooroordelen en platitudes met betrekking
tot de Indo, ook de vreselijkste, hoort hij namelijk uit de monden van Hamel en
Potters rollen. Voorzichtig verbaal de zijde van de Indo kiezen komt hem op
verachting en wantrouwen van de beide bestuurders te staan.
Een genuanceerde visie van de Europeaan op de Indo wordt in het stuk
vertegenwoordigd door Ida Vletters, Potters nicht, jong, ongetrouwd en pas
aangekomen in de kolonie. Zij, onbevooroordeeld als zij is, toont - na diverse
uiteenzettingen van Molen over het lot van de ‘bastaarden van Indië’ - een groeiende
sympathie voor de Indo in het algemeen en voor Karel Molen in het bijzonder.
Tijdens het onderzoek stapelen de bewijzen tegen de vertegenwoordigers van het
binnenlands bestuur, Hamel en Potters, zich snel op. Uit het bewijsmateriaal blijkt
ten slotte onomstotelijk dat de Indo's vrijuit gaan en de opstand door de twee
bestuurders zelf is geënsceneerd om de door hen bedreven corruptie te verdoezelen.
Molen heeft nu alle macht in handen om zijn wraaklust op deze Europeanen bot te
vieren.
Dan blijkt tot Molens ontzetting dat zijn tot op dat moment onbekende totokvader
dezelfde is als die van Cor Potters. De verachtelijke Indohatende Cor Potters is dus
zijn halfbroer. Het brengt hem in een gewetensconflict. Na echter eerst tegenover de
beide heren zijn gal te hebben gespuwd, ziet Molen er uiteindelijk vanaf om wraak
te nemen. Polarisatie moet immers worden voorkomen; dialoog en verzoening is
tussen Totok en Indo gewenst.
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Omslag van de tekstuitgave van Blank en Bruin.
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Op het Nederlandse podium
Hoewel de dramatische handeling in het stuk nogal voorspelbaar is en Marisini's
personages modellen blijven, heeft Blank en Bruin dramatisch gezien toch kwaliteiten.
Modern aandoende kwaliteiten als snelheid in de dramatische handeling bijvoorbeeld
en vlotheid van dialoog. Het zijn zaken die men in het toneelwerk uit die tijd niet zo
vaak tegenkomt. Wat dit betreft lijkt het wel of hier een auteur aan het woord is die
op een of andere manier het praktische toneelvak kent en beheerst.
Die voorspelbaarheid en de geringe diepgang van de personages mogen voor een
dramaturg grote minpunten zijn, de literatuur-socioloog zal daar niet zo zwaar aan
tillen. Die voorspelbaarheid heeft immers alles te maken met de boodschap die
Marisini tamelijk nadrukkelijk aan zijn publiek kenbaar wilde maken. Want daar is
het de schrijver natuurlijk in de eerste plaats om te doen. Blank en Bruin is een
tendensstuk. Een echt Indisch tendensstuk, vergelijkbaar met De Paria van Glodok
van Victor Ido. Zeker wat betreft ideologie. En bijna net zo radicaal. Marisini's stuk
is ondanks de dramatische tekortkomingen een bijzonder tijdsdocument; een theatraal
pleidooi uit de geschiedenis van de Indo -emancipatie.
Net zomin als Victor Ido in zijn stuk, kan men Maresco Marisini moed ontzeggen.
In zijn aanklacht tegen de totok neemt hij zeker geen blad voor de mond. En terwijl
veel Indische stukken na bewezen succes in Indië pas hun Nederlandse première
beleven, is dat met Blank en Bruin niet het geval. Dat was artistiek en commercieel
nogal een gok. Vanwege het specifiek Indische thema natuurlijk en de weinig vleiende
wijze waarop een bepaald type totok ten tonele wordt gevoerd.
Het stuk is alleen op de Nederlandse podia te zien geweest. Voorzover ik heb
kunnen nagaan heeft het nooit een Indische première gehad. In november 1916 komt
men in enkele Nederlandse dagbladen opeens de aankondigingen tegen van dit stuk
(de première vond plaats op 26 november 1916 in de Tivoli-schouwburg in
Rotterdam). Ook de cast wekt verbazing. Om te beginnen treffen we daarin de auteur
zelf aan in de rol van Karel Molen. Marisini was dus kennelijk acteur. Bovendien
werd hij omringd door verschillende toenmalige Nederlandse toneelcoryfeeën,
professionals, speciaal voor dit stuk verenigd in het gelegenheidsgezelschap met de
intrigerende naam ‘De Kongsie van Nederlandsche tooneellisten’. Daarin treffen we
onder meer de diva Julia Cuypers aan die, tussen dragende rollen in stukken van
Shaw en Heijermans in, ook Ida Vletters gestalte gaf. Verder komen we in de cast
de naam tegen van de acteur, schrijver en artistiek leider van het Casino Ensemble
Alex Frank en van toneelschrijver en regisseur Johan Brandenburg. Het waren in die
tijd beroepstonelisten van naam.
Het gezelschap maakte in korte tijd een tournee die hen langs zeventien Nederlandse
plaatsen voerde: van Rotterdam tot Groningen. Opval-
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lend was dat tijdens die tournee er nog twee Indische stukken in de Nederlandse
theaters liepen: namelijk Tropenadel van Van Wermeskerken en Sonna van Fabricius.
Drie Indische stukken tegelijkertijd in de Nederlandse theaters; de belangstelling en
waardering voor het Indisch toneel in Nederland was aan het begin van deze eeuw
dus aanmerkelijk groter dan nu het geval is.

Maresco Marisini
Wie was nu die man die achter het pseudoniem Maresco Marisini schuilging? De
man die de praktijk van het toneelvak goed kende, die kennelijk zo goed lag bij zijn
collega-acteurs dat zij zijn stuk wilden spelen? Een man ook die blijkens de inhoud
van Blank en Bruin goed was ingevoerd in de Nederlands-Indische maatschappij?
En niet in de laatste plaats, wat was zijn band met de Indo voor wie hij het zo
heldhaftig opneemt in zijn stuk?
Na enig speurwerk weten we nu dat achter het pseudoniem Maresco Marisini een
zekere Maurice Charles Louis t'Sas schuilgaat.13 Zijn levensverhaal is bijna net zo
curieus als het stuk dat hij schreef. Hij werd geboren in Semarang op 22 juni 1881.
Zijn jeugd bracht hij door in Nederlands-Indië, waarna hij voor zijn opleiding naar
Nederland werd gestuurd. Oorspronkelijk wilde t'Sas beroepsmilitair worden, maar
zijn slechte ogen verhinderden dat. Hij werd toen opgeleid voor de internationale
handel, het terrein waarop ook zijn vader in Indië actief was. Hij bezocht hiertoe
onder meer handelsscholen in Duitsland, Frankrijk en Engeland. In 1903, op 22-jarige
leeftijd, vertrok t'Sas weer naar zijn geboorteland. Daar is hij eerst enige tijd werkzaam
in de handel. Dat maakte hem echter doodongelukkig. Na enige tijd besluit hij dan
ook de, zoals hij dat noemde, ‘centenbussiness’ de rug toe te keren, en zich bezig te
gaan houden met de stimulering van de kunst, of in bredere zin, de cultuur in
Nederlands-Indië. Hij legt zich in eerste instantie toe op de bevordering van het aantal
speelaccommodaties in de kolonie. Vervolgens zet hij zich in voor de stimulering
van het medium film in Indië.
Marisini's grote liefde was echter het acteren, het ‘zelf’ acteren. Nadat hij had
besloten daarvan zijn beroep te maken, vertrok hij weer naar Nederland vanwege
het gebrek aan professionaliteit op dit terrein in de kolonie. Dat dat geen misplaatst
gevoel van superioriteit was en dat hij wel degelijk acteertalent moet hebben gehad,
mag blijken uit het feit dat hij al snel na aankomst een verbintenis krijgt bij een
Nederlands beroepsgezelschap. En nog wel bij de eerbiedwaardige Koninklijke
Vereniging ‘Het Nederlandsch Tooneel’. Het zou het begin zijn van een interessante,
maar korte toneelcarrière. Tussen begin 1915 en eind 1919 speelt t'Sas, die dan
inmiddels de artiestennaam Maresco Marisini heeft aangenomen, vele uiteenlopende
rollen bij verschillende gezelschappen
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van naam. Naast de Koninklijke Vereniging ‘Het Nederlandsen Tooneel’ waren dat
de gezelschappen van de destijds beroemde en beruchte Henri Brondgeest, het
gezelschap van de eerder genoemde Julia Cuypers en dat van Coen Hissink en Charles
Gilhuys. In deze jaren wist Marisini dus ook zijn stuk Blank en Bruin opgevoerd te
krijgen.
Eind 1919 komt er abrupt een einde aan Marisini's Nederlandse carrière.
Familiezaken dwingen hem om zich in Engeland te vestigen en zich weer met de
handel bezig te gaan houden. Zijn grote liefde, het toneel, bleef echter trekken. In
Engeland vervulde hij tussendoor nog enkele toneelrollen. Hij behoort daarmee tot
de weinige Nederlandse acteurs die ooit op de Engelse podia hebben mogen staan.
Wat ook bijzonder mag heten, is dat Marisini in de jaren twintig ook nog in een
tweetal Engelse speelfilms heeft geacteerd. En dat is ook iets dat weinig
collega-acteurs, ook hedendaagse, hem na kunnen zeggen. Het is tamelijk uniek dat
we hem dus nog acterend kunnen bewonderen in twee films van René Plaisetty,
namelijk in ‘The four feathers’ en ‘The broken road’.
Daarna wordt het stil rond Marisini. Acteren deed hij, voorzover ik heb kunnen
nagaan, niet meer. Waarschijnlijk heeft hij zich in de daarop volgende jaren als
Maurice t'Sas volledig beziggehouden met de handel. Pas in de Tweede Wereldoorlog
komen we hem weer tegen. Onder een andere naam en in een andere hoedanigheid.
Onder de naam Charles M. Maris, houdt hij zich bezig met staatszaken. In Londen
coördineert hij de opvang van de ‘Engelandvaarders’. Daarnaast fungeert hij als tolk
in Engeland voor Nederlandse en - later - Indonesische delegaties. Tijdens een van
de vele Duitse raketaanvallen op Londen raakt t'Sas ernstig gewond. Hij herstelt,
maar zijn gezondheid is blijvend ernstig geschaad. Enige jaren later, op 2 juni 1948
om precies te zijn, overlijdt hij op 67-jarige leeftijd.14
Een brandende vraag is natuurlijk waar Marisini's grote sympathie voor de Indo en
het lot van de Indo nu vandaan kwam. Was hij zelf misschien een Indo? Hoewel dat
gezien de tendens van zijn stuk voor de hand zou liggen, is dat niet het geval. Maurice
t'Sas, alias Maresco Marisini, was de zoon van een Nederlandse vader en een Italiaanse
moeder. Hij was zelf geen Indo dus. Maar die - om het zo maar eens te zeggen Europees-gemengde afkomst, zal mogelijk wel een rol hebben gespeeld bij het
ontstaan van zijn sympathie voor en zijn solidariteit met de Indo-Europeaan. De
jonge t'Sas, die toevallig van een voor de koloniale samenleving onbesmette gemengde
afkomst was, moet hebben gezien welke grote negatieve gevolgen een ‘verkeerde’
gemengde afkomst had. Vooral hij zal daar het schrijnende, het onrechtvaardige van
hebben ingezien.
Toen Marisini aan het begin van deze eeuw als jongeman in Indië terugkwam, had
de opkomende Indo-emancipatie in ieder geval zijn
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grote belangstelling en sympathie. Hij kende onder andere het werk van Hans van
de Wall / Victor Ido op dit gebied en sprak meer dan eens zijn waardering uit over
diens moed en duidelijke stellingname in deze kwestie. Er was echter één strijdbare
schrijver die hij echt mateloos bewonderde: Multatuli. Om zijn schrijverschap én
om zijn strijdbaarheid. Met Blank en Bruin wilde Marisini een daad stellen in de
geest van Multatuli. En hij wilde die stellen daar waar het onbegrip en de
onwetendheid ten aanzien van het lot van de Indo het grootst was: het Nederlandse
podium.

De kritiek
En hoe is het Marisini's stuk ten slotte op dat Nederlandse podium vergaan? Wel,
voor Marisini geen onsterfelijkheid, zoals voor zijn grote voorbeeld Multatuli. Het
stuk werd over het algemeen niet erg welwillend ontvangen. In de kritiek valt men
vooral over de nadrukkelijk aanwezige boodschap. Opvallend daarbij was dat ook
voor de toenmalige kunstcritici Maresco Marisini een mysterie was. Men wist niet
precies wie de schrijver was en gemakshalve nam men maar aan dat het een
wraakzuchtige Indo betrof die met het stuk zijn gram wilde halen. ‘Het stuk schijnt’,
zo oppert bijvoorbeeld de criticus van de Oprechte Haarlemsche Courant, ‘eigenlijk
alleen geschreven omdat de auteur - die een Indo is - zich eens wou “luchten”’, en
daarom ‘met groote hartstochtelijkheid zijn gal uitbraakt over de sinjo- scheldende
blanda's’.15 Hij noemt Marisini als auteur te veel propagandist voor de Indobelangen,
die zich wil uitspreken ‘per tooneel’, omdat een brochure ‘toch niet gelezen wordt’.16
De kritiek na de première in Rotterdam in november 1916 heeft dezelfde strekking.
De criticus van de Nieuwe Rotterdamsche Courant spreekt bijvoorbeeld van een
holle draak, gevuld met oppervlakkige propaganda. En hij besluit met de profetie
dat ‘wij ook voor het tooneel eenmaal belangwekkende en schoone “Indische” stukken
zullen bezitten’.17
Alleen de kritiek in Den Haag is positief. Het lijkt wel alsof hier een thuiswedstrijd
wordt gespeeld. De Haagsche Courant spreekt naar aanleiding van de Haagse
première in december 1916 van een artistiek succes en een zeer voldaan publiek.
‘Een goed gespeeld stuk [...] dat uitstekend in elkaar zit’, heet het.18 De voorstellingen
in Den Haag zijn ook de enige die een goede publieke belangstelling genoten. In
tegenstelling tot die in andere plaatsen, waar een matige tot slechte publieke
belangstelling was, speelde men in Den Haag voor goed gevulde zalen. De Haagse
voorstellingen waren overigens de enige die gelardeerd werden met live Krontjong
muziek, die werd uitgevoerd door een zich ‘Sinjo’ noemende artiest.19
Op de waarde van de boodschap van Blank en Bruin wordt echter in geen van de
door mij geraadpleegde kritieken ingegaan. De meeste

Indische Letteren. Jaargang 13

63
critici constateren dat het stuk een boodschap bevat. En dat dat nogal nadrukkelijk
gebeurt. En met name over dit laatste valt men.
Tot zover mijn bevindingen over Blank en Bruin van Maresco Marisini. Een illustratie
van het feit dat er meer Nederlandstalig toneel over Indië bestaat dan velen
veronderstellen. Door aan dergelijke Indische toneelstukken voorbij te gaan doet
men de Indische toneelschrijvers en de Indisch-Nederlandse toneelliteratuur geen
recht en laat men in mijn ogen het beeld van de geschiedenis van de Nederlandstalige
toneelliteratuur (moedwillig) incompleet.

Eindnoten:
* Dit artikel is een bewerking van een lezing gehouden tijdens een lezingenmiddag van de
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde op 23 januari 1998 in Leiden.
1 In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag op 4 december 1995.
2 Erenstein, R.L. (hoofdred.). Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en
theater in Nederland en Vlaanderen. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1996.
3 De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat tweemaal in het boek een ‘Indisch’ werk wordt genoemd,
te weten Kraspoekoel van Van Hogendorp en Dolle Hans van Jan Fabricius. Echter beide keren
worden ze niet genoemd ter illustratie van het feit dat Indië inspiratiebron en podium voor toneel
is geweest, maar ter illustratie van heel iets anders, namelijk van respectievelijk de censuur op
het Nederlandse tonneelpodium en het repertoire op het Vlaamse toneel.
4 Het gaat hier met name om het werk van Jan Fabricius, Henri van Wermeskerken en - in mindere
mate - Victor Ido.
5 Afkorting van ‘Ut desint vires tarnen est laudanda voluntas’ (waar de krachten tekortschieten
is nog de goede wil te prijzen).
6 Zie ook mijn artikel ‘Hans van de Wall (Victor Ido) en het toneel in Indië rond de
eeuwwisseling’. In: Indische Letteren jrg. 8 (1993), nr. 1, pp. 35-47.
7 Brom, Gerard. Java in onze kunst. Rotterdam: Brusse N.V., 1931.
8 Nieuwenhuys, Rob. Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over
Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der compagnie tot op heden. Amsterdam:
Querido's Uitgeverij B.V., 1972.
9 Een stuk als Suikerfreule van Van Wermeskerken werd in de jaren twintig meer dan tweeduizend
keer opgevoerd; in die jaren een zeldzaamheid in Nederland.
10 Over niet al te lange tijd hoop ik in een boek over het Indische toneel meer over deze en andere
Indische toneelstukken te melden. Helaas bestaat er tot op dit moment geen goed naslagwerk
over het Indische toneel. Enige informatie is echter te vinden in Brom en Nieuwenhuys (zie
hierboven) en in: Berg, N.P. van den. Het toneel te Batavia in vroegeren tijd. Haarlem: Tjeenk
Willink, 1904. Dit laatste is overigens wel zeer verouderd.
11 Het stuk is onder meer aanwezig in de collectie van de bibliotheek van het Koninklijk Instituut
voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden: Marisini, Maresco. Blank en Bruin. Indisch
Tooneelspel van Rassenhaat. Amsterdam: Vennootschap ‘Letteren en Kunst’, 1916.
Overigens is dit stuk nu niet meer zo onbekend, aangezien tijdens de Pasar Malam Besar in juni
1997 een reading van het stuk heeft plaatsgevonden. Voorafgaande aan de reading is door mij
een inleiding over de auteur en het stuk verzorgd.
12 Zie mijn artikel ‘Prinsen en Paupers: de sociaal-economische situatie van de Indo-Europeanen
rond de eeuwwisseling aan de hand van enkele journalistieke en literaire bronnen’. In: Wim
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Willems (red.), Bronnen van kennis over Indische Nederlanders. Leiden: C.O.M.T. 1991, pp.
45-59.
Zijn oom was de Bredase schrijver Henri t'Sas.
Veel informatie over Marisini is te vinden in: Honig, Piet Hein. Acteurs- en
kleinkunstenaarslexicon. Diepenveen, 1984.
Oprechte Haarlemsche Courant van 2 december 1916.
Idem.
Nieuwe Rotterdamsche Courant van 21 november 1916.
Haagsche Courant van 12 december 1916.
In de Haagsche Courant van 8 december 1916 werd hiermee ook geadverteerd.
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Verhalen die om woorden smeken
Frans Lopulalan en de Molukse identiteit1
Liesbeth Dolk
Het Nederlandse dekolonisatieproces bracht in de jaren na 1945 repatrianten, maar
ook Molukkers en Indo-Europeanen uit het voormalig Nederlands-Indië naar
Nederland. Met schepen vol zijn ze uit de tropen in ons koude kikkerland gedumpt,
tot diep in de jaren zestig; 12.500 Molukkers, volbloed ‘bruin’, en rond de 300.000
Indo-Europeanen, het weidse woord voor mensen van gemengd bloed. ‘Gedumpt’
klinkt niet aardig, het klinkt bitter, en zo is het ook bedoeld. Molukkers zijn in
Nederland gedumpt ‘als overtollig personeel uit een koloniaal rijk’.2 Wrang is het,
tezelfdertijd te moeten constateren dat dit rijk juist door kolonisatie en dekolonisatie
voor Nederland allengs tot de bekende ‘literaire melkkoe’ is geworden. Als Nederland
de kolonie Indië niet had gehad, hadden we veel mooie literatuur moeten missen;
geen Max Havelaar, geen De Stille Kracht zonder de kolonie. Geen Onder de sneeuw
een Indisch graf ook, de debuutroman uit 1985 van Frans Lopulalan, een Molukse
Nederlander die in 1953 in het Nederlandse Woerden uit Molukse ouders werd
geboren.

KNIL-Molukkers
De Molukken is de benaming voor een eilandengroep van een slordige duizend
eilanden in de Indonesische archipel ten westen van het huidige Irian Jaya. Fonkelende
smaragden tussen twee oceanen in, met namen als Buru, Ceram, Ternate, Ambon,
Saparua. In de koloniale tijd bevond zich onder de bewoners van die eilanden een
groot aantal christelijke Molukkers. Het toenmalige KNIL, het Koninklijk
Nederlands-Indische Leger, bestond uit Europeanen en inheemsen. Een deel van die
inheemse militairen werd gevormd door de christelijke Molukkers, die dus in
Nederlandse krijgsdienst waren. Dat zij streden voor de Nederlandse Leeuw en de
Europese militairen bijstonden in hun taak om rust en orde in de kolonie te handhaven,
lag voor hen in de lijn der dingen en was geen onderwerp van discussie. Dit is een
belang-
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rijk historisch gegeven. Het is het beginpunt van alle gevoelens van woede, van
miskenning, van wrok en agressie waar Molukkers na hun komst in Nederland mee
kampten en nog kampen. Al die gevoelens hebben een weerslag gekregen in de
verhalen van de Molukse Nederlander Frans Lopulalan.
In 1949 erkende Nederland de onafhankelijkheid van Indonesië. Nederlands-Indië
werd de Republik Indonesia en Soekarno werd president. De christelijke Molukkers
waren, met de soevereiniteitsoverdracht, van Nederlands onderdaan formeel tot
Indonesisch staatsburger geworden, maar voelden weinig affiniteit met de door
islamieten overheerste Republiek. Een aantal Molukse politici besloot in datzelfde
jaar op het eiland Ambon een eigen onafhankelijke staat te proclameren. Ze noemden
hem de Republik Maluku Selatan, de Republiek der Zuid-Molukken, een politieke
benaming voor het grondgebied van deze nieuwe staat. Indonesische troepen
veroverden echter enkele maanden later Ambon, en de regering in Jakarta heeft er
vervolgens voor gezorgd dat de gehele Molukken tot op heden deel zijn blijven
uitmaken van het grote geheel. Maar bij de christelijke Molukkers is het RMS-ideaal,
het ideaal van de strijd voor een eigen, vrije staat in de Molukken, altijd in hun harten
verankerd gebleven, ook bij de tegenwoordige tweede en derde generatie in Nederland.

Frans Lopulalan.
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Naar Nederland
Direct na de onafhankelijkheid in 1950 ontstond er ten aanzien van de
KNIL-Molukkers een logistiek probleem. Het koloniale leger hield op te bestaan.
De KNIL-militairen, en dus ook de Molukse KNIL-militairen (zo'n 4000 man)
moesten gedemobiliseerd worden. De demobilisatie van de Molukse militairen vond
- om politieke redenen die hier te ver voeren3- uiteindelijk plaats in Nederland. En
zo gingen in 1951, na veel heen-en-weer gepraat tussen Nederland en Indonesië,
12.500 personen (Molukse ex-KNIL militairen en hun families) op dienstbevel
zogenaamd ‘tijdelijk’ naar Nederland. Het was geenzins de bedoeling van de
Nederlandse regering dat de Molukkers zich in Nederland blijvend zouden vestigen:
Molukkers, zo zei men, zouden nooit kunnen wennen in een hun vreemde en
onbekende Nederlandse gemeenschap. Ze zouden te zijner tijd als Indonesische
staatburgers weer terugkeren naar Indonesië.4 Anders dan de Indo-Europeanen,
werden zij dan ook niet geacht te assimileren.

In Nederland blijven?
In Nederland blijven, dat wilden de Molukkers zelf ook helemaal niet: ze wilden
terug naar een eigen gebied in de archipel en daar - met hulp van Nederland - alsnog
proberen te strijden voor een onafhankelijke, autonome Republiek der Zuid-Molukken.
In Nederland werd het in Ambon opgerichte RMS-kabinet voortgezet, en in de jaren
zeventig werd ook door middel van gewelddadige acties als treinkapingen uitdrukkingen van emoties waar nog geen woorden voor waren - geprobeerd de
wereldopinie te beïnvloeden en zo ook de Nederlandse regering te dwingen om
aandacht te krijgen voor het Molukse probleem. Nederland, vond men, had een schuld
tegenover de Molukkers. Zij waren als militairen decennialang trouw geweest aan
Nederland, nu moest Nederland hen trouw blijven.
Ze hadden natuurlijk gelijk. Het getuigde van weinig loyaliteit om trouwe
krijgsgenoten zo schaamteloos in de kou te laten staan. Letterlijk ook in de kou, want
in de Nederlandse opvangcentra (‘woonoorden’), waarin de Molukse ex-militairen
werden ondergebracht - voormalige Durchgangslager voor joden en zigeuners uit
de Tweede Wereldoorlog, kazernes, kloosters (waar stop je zo gauw 12.500 mensen)
- in die barakken was vaak geen warm water, en werd er in de keukens aanvankelijk
door Nederlandse koks Nederlands eten gekookt:5 aardappelen met koudgeworden
jus, onverteerbare kost voor mensen die lopen op rijst met hete sambal. De Molukse
mannen stonden nog iedere ochtend bij het krieken van de dag op appèl, handen in
de zakken, met lange jassen over hun uniform, gehaald uit de meegenomen legerkist,
want
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de militaire status was hun inmiddels ontnomen, maar ze moesten weerbaar blijven
en zich blijven voorbereiden op een terugkeer naar de Molukken.6 Ze zijn ruim 45
jaar later nog niet teruggekeerd naar hun geboortegrond, ze zijn nog steeds in
Nederland en ze voelen zich nog steeds in de kou gezet door de Nederlandse overheid.
Maar hun kinderen hebben inmiddels weer kinderen gekregen die Big Macs eten,
naar de disco gaan en trouwen met Nederlanders. Het ideaal van een eigen, vrije
Republiek in de archipel leeft nog, maar een definitieve terugkeer lijkt minder reëel
naarmate de tijd verstrijkt. De nieuwe generatie Molukkers in Nederland werkt
daarnaast ook aan een andere invulling van het oude ideaal, door vanuit Nederland
hulp te bieden aan de provincie Maluku, te ijveren voor een betere scholing van
Molukkers hier en meer aandacht te vragen voor hun problemen.

Onder de sneeuw een Indisch graf
Over de bittere ervaringen van de eerste generatie Molukkers in Nederland, over de
kinderjaren in zo'n Molukse barak en over de volwassenwording van het jongetje
Frans in de tijd daarna, schreef Frans Lopulalan in 1985 een soms ontroerende,
autobiografische roman, Onder de sneeuw een Indisch graf. ‘Moluks graf’ was
correcter geweest, want een Molukker is geen Indo, maar, zegt Lopulalan, ‘zo'n titel
moet zingen en dat doet het minder als het zou heten Onder de sneeuw een Moluks
graf’.7 Onder de sneeuw een Indisch graf dus, en die titel verwijst naar een bezoek
van de hoofdpersoon aan de graven van zijn broer en zusje in Woerden, in de strenge
winter van 1979.8 De verhalen - eigenlijk twee novellen - heten kortweg ‘De barak’
en ‘De veertigste dag’. In het laatste verhaal staat het levenslot en de dood van
Lopulalans vader centraal, de ex-KNIL-sergeant uit Saparua die op zijn 31ste
‘tijdelijk’ naar Nederland kwam en op 52-jarige leeftijd in Leerdam overleed. Het
boek is, zegt Lopulalan, een eerbetoon aan de oudjes, aan een generatie die van de
ene dag op de andere van ginds naar hier getransporteerd en permanent opgeslagen
is, als een partij versterkers: een verkeerde investering en, helaas, met de voorraad
blijven zitten.9 De Molukse identiteit en de strijd om het behoud van die identiteit
vormen belangrijke thema's in de roman. Het besef van wat het betekent om Molukker
te zijn in een land vol kleinburgerlijke kaaskoppen, hetgeen wij zeker begin jaren
vijftig ongetwijfeld waren.
‘Jongen’, zegt de moeder in het eerste verhaal ‘De barak’ tegen het jongetje Frans
terwijl ze huilend de uien snijdt, ‘Jongen, als ze je vragen waar je vandaan komt, zeg
dan nooit dat je uit Woerden komt, maar uit Porto op Saparua’ (‘De barak’, p. 28).
De traditionele clangeest, de eeuwenoude van generatie op generatie gesproken
verhalen over de voorouders en het Molukse verleden, de komst naar Nederland en
het
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verdriet, de heimwee en de herinnering, maar ook de Maleise taal, het RMS-ideaal
en de eigen Molukse religie vormen onmisbare onderdelen van een identiteit die de
jonge Frans van zijn ouders met de paplepel krijgt ingegoten. Maar tijden veranderen,
ook voor Molukkers, zeker als ze al zo lang in Nederland zijn en niets permanenter
blijkt dan een tijdelijke maatregel. In het tweede verhaal, ‘De veertigste dag’, is het
achttien jaar later. De familie (Frans, vader, moeder, broer) heeft na enkele jaren de
barak in Woerden moeten verruilen voor een doorzonwoning in een nieuwe Molukse
woonwijk in Leerdam. Frans is inmiddels vernederlandst, het proces van
individualisering heeft ook bij hem sporen achtergelaten en daarmee is de afstand
tot het Molukse milieu van zijn ouders groter geworden: hij is getrouwd geweest met
en gescheiden van een blanke vrouw, hij gaat niet meer naar de Molukse kerk en hij
woont nu niet meer in de Molukse wijk in Leerdam. Maar de sterke verbinding met
de mensen die hem zijn voorgegaan in de geschiedenis - zijn ouders, zijn grootouders,
zijn voorouders - die verbinding is gebleven, en hij verloochent zijn Molukse identiteit
niet. Hij wil zich alleen het Molukker-zijn door niemand laten voorschrijven. ‘Dat
betekende een drama: de verantwoordelijke vader, de verantwoordelijke leider van
de troep moest toezien hoe zijn kind zich steeds meer doof hield voor zijn marsorders.
Het was mijn vader niet gegeven met geduld naar mij te kijken. Te beseffen dat ik,
wat hèm heilig was, op mijn eigen wijze in mijn ransel had opgeborgen’.10 En
Nederlanders blijven kleinburgerlijke kaaskoppen, met name in Leerdam:
Indien er een God bestaat, zal Hij zich vermoedelijk nogal overbodig
gevoeld hebben in dat milieu, waarin Hij zich vervangen zag door
kleinburgerlijke angsten, middenstand en verkeersregels. Verkeersregels?
Jazeker, verkeersregels, want een Leerdammer die zich in het verkeer
waagt zal zich stipt aan de regels houden. Men stelle zich voor dat een
fietser in Leerdam bij een overzichtelijke kruising aankomt. Over de hele
wereld, in Trinidad, Tokio, Straatsburg, Beiroet, Los Angeles en Buenos
Aires rijden talloze fietsen en motorvoertuigen, maar slechts heel weinigen
zijn uitverkoren om door Leerdam te komen. De kans dat het kruispunt
volledig verlaten zal zijn is zeer groot, maar een Leerdammer op de fiets
zal zich die gedachte nooit eigen maken. Hij zal alleen dat verkeersbord
zien met het woordje STOP. Slingerend op zijn voertuig zal hij richting
aangeven. In de doodse stilte zal het knarsen van zijn remmen mijlenver
te horen zijn op het moment dat hij zijn rijwiel tot stilstand brengt en
afstapt. Eerst zal hij een blik naar links werpen, daarna zal hij zich ervan
vergewissen dat er ook van rechts geen gevaar te duchten is. Niet voordat
hij nogmaals de verkeerssituatie ter linkerzijde aan een gewetensvol
onderzoek heeft onderworpen
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zal hij de fiets weer bestijgen om kommervol zijn tocht voort te zetten.
Het was in dat milieu dat mijn ouders moesten zien te overleven.
(‘De veertigste dag’, p. 131-132)

Dakloze herinneringen
In 1994, negen jaar na Onder de sneeuw een Indisch graf, verschijnt Lopulalans
Dakloze herinneringen (DH), notities van een schrijver over de dingen die vergeten
dreigen te worden, een boek als weeshuis voor de herinneringen aan zijn ouders in
Nederland, hun verdriet en hun eenzaamheid. Een boek waarin de vragen gesteld
worden die hij aan zijn vader had willen stellen: waarom bent u in het KNIL gegaan,
waarom is de geschiedenis zo gelopen, en waarom heb ik er zo'n verdriet van:
[...] Waarom, Vader? Waarom? Er is geen waarom, zegt die vader. ‘Er
zijn alleen verhalen, soldatenzoon. Leg dat mijn kleinkinderen uit. Leg ze
uit dat er verhalen zijn, die met de juiste woorden verteld dienen te
worden’. (DH, p. 54-55)
In het universum van het particuliere verhaal vindt Lopulalan zijn plaats. ‘En het is
alleen dit ene particuliere verhaal waaraan ik mijn identiteit ontleen. Het verhaal
waarnaar ik altijd zal terugkeren’. (DH, p. 58).
Het verhaal bijvoorbeeld dat de ik-figuur een jongetje was, dat voor het
eerst met zijn gevreesde vader in de trein op weg was naar een vergeten
bestemming. Zijn vader heeft hem met een zak boterhammen en een
geïllustreerd avonturenboek in het hoekje bij het raam gestald. De trein
baant zich een weg door het snel opdoemende winterduister en als de
lichten in de coupé ontstoken worden, ziet het jongetje in het raam het
spiegelbeeld van die bijna obsceen hooghartige man, wiens barse
gelaatstrekken hij dertig jaar later iedere morgen voor de spiegel van de
badkamer van onder zijn eigen stoppelbaard tevoorschijn zou toveren. En
het jongetje is opeens vergeten dat die vader hem de vorige dag nog op
een draai om de oren onthaald heeft, omdat hij zich jegens zijn moeder
onhoffelijk had gedragen. Het jochie denkt: Het dondert niet waar we
heengaan, als Papa maar bij me is. [...]
Als de trein nog lang niet op zijn bestemming is, roept die vader het
jongetje bij zich. Wonderlijk genoeg - maar dat is het werk van de
schrijver-magiër - is het decor veranderd. Zijn vader ligt languit op de
divan in de serre, voor de open tuindeuren. Het jongetje is een jongeman
van twintig geworden en zijn vader spreekt hem bij wijze van afscheid
voor het laatst toe. ‘Ik kan
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het niet langer aan, m'n jongen. Ik weet niet wat erger is, die dingen van
vroeger in Indonesië, de Japanners, de Bersiap, of die Hollanders hier, die
het allemaal niets kan schelen. Ik moet nu gaan, m'n jongen. Je moet
onthouden dat je altijd mijn lieveling bent geweest, mijn hartslag, mijn
erfgenaam. Gedraag je daar ook naar. Werp je schaduw beschermend over
het leven van je moeder, over het leven van je broers en zusters. Wees een
goed familiehoofd voor mijn kleinkinderen.’ [...]
Dit verhaal is mijn identiteitsbasis, mijn thuishaven. Dit verhaal vormt
voor mij de maat van alle dingen.
(DH, p. 59-60)
Lopulalan schopt in Dakloze Herinneringen echter ook tegen zijn eigen volk en tegen
een aantal Molukse heilige huisjes, zoals het ‘uit sociaalmaatschappelijk mededogen’
opgerichte Inspraakorgaan Welzijn Molukkers (in 1995 voor een deel opgegaan in
een landelijke minderhedenorganisatie), volgens Lopulalan bevolkt door
‘weerzinwekkende hooggeleerde kletsmajoren’, en ‘goedbetaalde aanstelleritis-lijders’
(DH, p. 25), die keurig zeggen wat de blanke heren en dames hun voorschrijven.
Ook het in 1990 opgerichte Moluks Historisch Museum in Utrecht, gesubsidieerd
door de Nederlandse overheid en bedoeld als een vorm van eerherstel voor de Molukse
ex-KNIL militairen, moet het ontgelden. Het museum is in Lopulalans optiek ‘een
Heilige Koe van aapachtige analfabeten, die de misvatting er op nahouden dat [...]
zij woorden als “integratieve identiteitsconcepten” na maandenlange training voor
de spiegel in de badkamer [...] zonder stotteren tegenover Hare Majesteit de Koningin
durven uit te spreken’ (DH, p. 31). Van Molukse zijde worden hem deze uitspraken
niet in dank afgenomen; hij maakte er veel vijanden mee in zijn eigen Molukse
gemeenschap. ‘Het was net alsof ik uit mijn eigen dorp werd getrapt’, zegt hij in een
interview.11

Molukse identiteit
Identiteit en etniciteit zijn concepten waar tegenwoordig met name in de antropologie
veel over gedicussieerd wordt. Je hoort ergens bij omdat je zelf vindt dat je er bij
hoort, en omdat anderen dat ook zo vinden, op basis van bepaalde gemeenschappelijke
kenmerken als fysieke karakteristieken, taal, geschiedenis en religie. Maar in deze
tijd van globalisatie en wereldburgerschap, zeggen antropologen, bezit een mens in
feite verschillende (culturele) identiteiten, die hij kan aan- en uittrekken zoals hij dat
doet met een winter- en een zomerjas. Ook Lopulalan heeft er daarvan wellicht een
paar in de kast hangen. Zijn ouders hadden op Saparua nog deel uitgemaakt van een
pure Molukse samenleving.
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Frans kent die alleen uit de vele verhalen, meegenomen en opgeborgen in de legerkist,
symbool voor de relatie met het verleden. De normen en waarden van die samenleving
(‘het met elkaar delen, het daadwerkelijk begaan zijn met het lot van anderen. Dat
als je niet genoeg hebt, je toch het laatste weggeeft wat je hebt’12) zijn hem van jongs
af aan bijgebracht: een Molukse jas die hij dagelijks aanheeft en die z'n ouders ook
mooi vonden. Toch ontstaat er in Nederland onvermijdelijk een kloof tussen de eerste
en tweede generatie. Lopulalan trekt af en toe ook eens een Nederlandse duffel aan,
of hij draagt hem over zijn Molukse heen, want het is koud in Nederland. Maar hij
blijft zich afzetten tegen de Nederlanders (‘Ik veeg mijn gat af aan die vervloekte
driekleur’, laat hij een oom in Dakloze herinneringen uitroepen (DH p. 88, 89)) en
scheldt tegelijkertijd op Molukkers die via door de Nederlandse overheid
gesubsidieerde inspraakorganen optreden namens ‘de’ Molukse gemeenschap en
hem verwijten dat hij niet over ‘de’ problematiek van ‘de’ collectieve Molukker
schrijft. Lopulalan vindt zichzelf een echte Molukker, maar vinden de andere
Molukkers dat ook? In het Molukse maandblad Tjengkeh wordt hem in 1985 in een
open brief fijntjes onder de neus gewreven dat hij weliswaar geen hoge dunk van
belanda's schijnt te hebben, maar dat hij daar wel ‘veelvuldig tussen verkeert’.13

Verhalen vertellen
In de Molukse gemeenschap in Nederland ontwikkelt zich de laatste jaren
langzamerhand een bescheiden literaire schrijftraditie, een vorm van individuele
expressie waarmee Molukkers gezien hun oriëntatie op orale cultuur nooit vertrouwd
zijn geweest. Lopulalan was de eerste Molukker die zo'n dertien jaar geleden bepaalde
Molukse gevoelens verwoordde in een Nederlandstalige roman over ‘een’ - niet ‘de’
- Molukse familie in Nederland. Onder de sneeuw een Indisch graf kreeg bij
verschijning veel aandacht in de media. In de Molukse gemeenschap vormde de
roman een absoluut novum: geen Molukker zou het dertien jaar geleden in zijn hoofd
gehaald hebben op zo'n manier zijn gevoelens aan de buitenwereld te verkopen.
Lopulalan plaatste zich daarmee qua vorm en stijl buiten de Molukse en in een
westerse literaire traditie, al neemt het vertellen van de verhalen - de essentie van
wat hij leerde van zijn vader - in zijn twee boeken de belangrijkste plaats in. De
Nederlandse schrijvers Nescio (‘Ik hecht aan intimiteit, aan details, net als Nescio’),
Wolkers (‘Ik heb geleerd van Wolkers. Bijvoorbeeld hoe je een vaderfiguur neerzet’)
en Brakman noemt Lopulalan als de schrijvers waar hij van houdt, maar dan wel
weer, zegt hij, omdat die mensen zo goed verhalen kunnen vertellen. Biesheuvel
vindt hij ook goed, en Slauerhoff.14 Indische en Indonesische schrijvers noemt hij
niet.
Het thema in zijn boeken is zonder twijfel een Moluks thema. Een Moluks auteur
in Nederland hoeft zich in zijn proza niet af te zetten
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tegen zijn ouders op zoek naar een identiteit (veelvoorkomend thema bij de tweede
generatie Indo-auteurs), hij moet zijn identiteit in dat land vol kaaskoppen alleen
zien te bewaren. De betekenis van de eigen ouders, die in de identiteitsontwikkeling
van de volgende generaties Molukkers de belangrijkste schakel vormen, is dan ook
het meest persoonlijke thema dat een Molukker kan kiezen.15

Indische literatuur
Een ‘echte’ Molukse jongen uit Woerden die een Nederlandstalige roman schrijft
waarin hij het verhaal vertelt van zijn Molukse familie uit het voormalige
Nederlands-Indië. Waar zouden we Lopulalan in een literatuurgeschiedenis
onderbrengen? Mij lijkt het dat zijn boeken, net als de romans van de tweede generatie
Indische Nederlanders, tot de Indische bellettrie behoren, niet vanwege de achtergrond
van de auteur of het tropische decor, zoals Nieuwenhuys doet in zijn Oost-Indische
Spiegel (dan zou Lopulalan er in beide gevallen buiten vallen), maar op grond van
de tekst. In 1996 pleit Henk Maier in zijn artikel ‘Indische literatuur. Bezinningen
op een definitie’ voor een ruimere benadering van het begrip, ter voorkoming van
‘ghettovorming’.16 ‘Indische literatuur’ is dan ‘literatuur in het Nederlands waarin
Indië een rol speelt’. Frans Lopulalan schrijft literair werk in het Nederlands, en de
voormalige kolonie speelt er een prominente rol in. Indische bellettrie dus, als deel
van de Nederlandstalige literatuur.
Lopulalan zelf intussen, zal zich aan deze discussie weinig gelegen laten liggen en
gewoon zijn verhalen blijven vertellen. ‘Verhalen die om woorden smeken’ (DH, p.
88) en die hij in de oude legerkist van zijn vader altijd met zich mee zal dragen en
weer door zal geven aan zijn kinderen, en die weer aan hun kinderen, en zo verder.

Eindnoten:
1 Dit artikel is een bewerkte versie van een lezing gehouden op het colloquium Tussenfiguren in
de literatuur, Facultés Universitaires de Namur, Namen, 19-21 september 1996. Met veel dank
aan Bert Tahitu.
2 Victor Joseph: ‘Frans Lopulalan. Dakloze herinneringen’. De Limburger, 7-12-1994.
3 Zie hiervoor o.a. Henk Smeets: ‘De plaats van keuze’. In: W. Manuhutu en H. Smeets (red.),
Tijdelijk Verblijf. De opvang van Molukkers in Nederland, 1951. Amsterdam: De Bataafsche
Leeuw, 1991.
4 Op dit moment kan men in Nederland rechtspositioneel drie groepen Molukkers onderscheiden:
degenen met een Nederlandse nationaliteit (‘Nederlander door naturalisatie’), degenen die onder
de Faciliteitenwet (in 1977 in werking getreden) vallen en degenen die niet onder deze beide
categorieën vallen. Degenen die onder de Faciliteitenwet vallen (in grote lijnen alle Molukkers
en hun kinderen die in 1951 en 1952 hier zijn gekomen), zijn staatloos (het zogenaamde ‘roze
paspoort’) of hebben de Indonesische nationaliteit. Ze zijn geen ‘vreemdeling’ in de zin van de
Vreemdelingenwet en dienen behandeld te worden als elke Nederlander. Alleen hebben de
Molukkers die onder deze wet vallen geen actief en passief kiesrecht en konden zij eertijds niet
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worden opgeroepen voor de militaire dienst. (Mr. Usman Santi: Molukkers en Recht. Utrecht:
I.W.M., 1993, p. 12-13).
‘Of nog erger: nassi!’, riep een bevriend Molukker griezelend toen hij dit las.
Ontleend aan Kester Freriks, ‘Kleumen in Nederland’, NRC (1996), over de opvangcentra
‘Schattenberg’ in Drenthe en ‘Lunetten’ bij Vugt. De datum van deze recensie kon ik niet meer
achterhalen.
Sietse van der Hoek: ‘Dit boek is een kleinzoon voor Pa’. De Volkskrant, 26-4-1985.
Ais Loupatty: ‘Frans Lopulalan schrijft over kampleven en vader-zoon relatie’. Tjengkeh, no.
1, 1985.
Zie noot 7.
John Albert Jansen: ‘De dakloze herinneringen van Frans Lopulalan’. Vrij Nederland, 26-11-94.
Victor Joseph: ‘Frans Lopulalan. Dakloze herinneringen’. De Limburger, 7-12-94.
Idem.
Dita Vermeulen: ‘De Brief’. Tjengkeh no. 3, 1985.
Sietse van der Hoek: ‘Dit boek is een kleinzoon voor Pa’. De Volkskrant, 26-4-1985; Jessica
Voeten: ‘“Ik heb een eigen route gekozen, het is mijn taak niet om volledig te zijn”. Molukker
Lopulalan debuteert met twee novellen’. NRC-Handelsblad, 9-5-1985.
Zie: Hans Straver, ‘Orale cultuur, literatuur en wat daartussen ligt. Aanzetten tot een Molukse
literatuur’. Timbang no. 30, 1996, p. 10-11.
H.M.J. Maier: ‘“Indische Literatuur”. Bezinningen op een definitie’. In: Theo D'haen (red.):
Weer-werk. Schrijven en terugschrijven in koloniale en postkoloniale literaturen. Semaian 15,
Vakgroep TCZOAO, Leiden, 1996.
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Van paradijs tot plantage
Beeldvorming van Nederlands-Indië in reisverslagen, 1816-1900
Alexander Bakker
Reisbeschrijvingen zijn ten allen tijden beschouwd geworden, als een
aangenaam middel tot bereiking van een zeer nuttig doel, als eene
onderhoudende lecture tot uitbreiding onzer kennis van vreemde Landen
en Volken. Dit schijnt wel bijzonderlijk het geval te zijn, in een tijdvak
gelijk dat waarin wij nu leven; in hetwelk, ten gevolge eener gezegende
redding uit algemeene volksrampen, en herstelling van algemeene
maatschappelijke orde, het lang afgebrokene verkeer tusschen verre
afgelegene gewesten op nieuw is opengesteld, en de kennis van hunne
voortbrengselen, bevolking, handel en nijverheid, zeden en godsdienst,
zoo onmisbaar voor elken beschaafden mensch, alomme wordt nagespoord
en bekend gemaakt.1
Bovenstaand citaat is afkomstig uit Land- en zeetogten in Nederland's Indie van
Johannes Olivier, dat verscheen in 1827. Het biedt een introductie op de beeldvorming
die uit reisverslagen spreekt. Die beeldvorming van Indië - welk referentiekader ligt
ten grondslag aan de beschrijving van land en volk - blijkt in de negentiende eeuw
gecategoriseerd te kunnen worden in vier periodes, waarbinnen zij een duidelijke
samenhang vertoont.2
Dat werd duidelijk uit onderzoek naar een representatieve selectie van reisverslagen
uit de catalogus van de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Landen Volkenkunde (KITLV) te Leiden.3 Doordat het KITLV een van de meest complete
historische collecties Nederlands-Indische reisverslagen in Nederland heeft, krijgen
de bevindingen een meer algemene geldingskracht. Het is voor het eerst dat de
beeldvorming van Indië in negentiende-eeuwse reisverslagen zo grootschalig werd
onderzocht. Bovendien heeft het onderzoek een inventarisatie van reisverslagen in
de KITLV-collectie opgeleverd.4
De beeldvorming van Indië valt te traceren in beschrijvingen van de natuur, de
bevolking en de verhouding tot het kolonialisme. Het blijkt dat die beeldvorming in
de negentiende eeuw dus grofweg in vier
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Uit: J. Olivier. Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indie. Amsterdam: Beijerinck, 1836.
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perioden te verdelen valt. Per periode kan één boek de beeldvorming illustreren. De
onderlinge verschillen blijken haast gelijke tred te houden met historische
ontwikkelingen.

Aartsvaderlijk onschuldige Javanen
Tussen 1816 en 1830 doet vooral de ‘edele wilde’ opgeld - volgens Rousseau de
geëigende wijze van bestaan voor de mens - die onbekommerd leeft in de vrije natuur,
niet gehinderd door enige notie van beschaving. De mens is volgens deze gedachte
de beërver van de paradijselijke natuurstaat.
In 1827 verscheen Land- en zeetogten in Nederland's Indie van Johannes Olivier.
Olivier genoot bekendheid als reisschrijver; in Indische Letteren is geregeld aandacht
aan hem besteed. In het eerste deel beschrijft hij een aantal plaatsen en gebieden op
Java, waaronder Batavia, Bantam, de Preanger-regentschappen, Cheribon en
Soerabaja. Het lijkt alsof hij de reis ‘geconstrueerd’ heeft om informatie te kunnen
geven over land en volk. Zodra Olivier een inlander, of enige inlandse bezigheid,
aanschouwt, geeft hij blijk van zijn vooronderstellingen over edele wilden.
Bijvoorbeeld wanneer hij hun leefomgeving beschrijft.
Daar elke kampong geheel verholen ligt onder hoog en schaduwrijk
geboomte, zijn de woningen en de tuinen beschut tegen de felle hitte der
middagzon. [...] Van eenen afstand gezien lijken deze kampongs naar even
zoo vele bosschaadjen, waarin men hier en daar een enkel huischjen
ontdekt, terwijl de meeste woningen achter het altijd welig en bladerrijk
geboomte verscholen liggen. [...] De gebergten, welke men in het verschiet
ontwaart, de kronkelende rivier, [...] de overvloedige en weelderige rijkdom
der plantgroeijing, de nimmer bladerlooze bosschen, de helderlichte
dampkring, de vrolijke werkzame landlieden, alles werkt mede, om zulk
een tooneel tot het schoonste, het verrukkelijkste te maken, dat men zich
bij mogelijkheid kan voorstellen.5
Op het moment dat de Indische edele wilden echter in aanraking komen met
Europeanen, is het gedaan met hun onbevlekte, schuldeloze bestaan. Van de Westerse
beschaving gaat een corrumperende invloed uit.
Men moet echter de Javanen niet beoordelen naar die genen, die zich in
groote steden langs de kusten ophouden, bijvoorbeeld te Batavia, [...] te
Semarang, op alle welke eene menigte vreemdelingen van allerlei landaard
bijeenkomen of bijeenwonen, die door hunnen omgang de oorspronkelijke
zuivere zeden dezer eilanders bedorven hebben. Neen, maar beschouw
den Javaan, die op tien, op twintig, en vooral dengenen, die
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op vijftig palen afstands van den stranden woont. [...] Hoe verder men zich
van de groote steden en van de Europeaanschen kantoren langs de kust
naar de bovenlanden verwijdert, des te eenvoudiger, des te schuldeloozer,
des te deugdzamer vertoont zich de bewoner van dit door de natuur zoo
uitermate gezegende eiland.6
Die laatste karakteriseringen eenvoudig, schuldeloos en deugdzaam zijn, net zoals
aartsvaderlijk, stereotiep met edele wilden verbonden.
Het gebrek aan beschaving is volgens Olivier een eigenschap die de Javaan te
benijden valt. De inlander staat niet alleen dichter bij de natuurstaat van de mens,
maar wordt geregeld verkozen boven Europeanen.
De Javaan, vreedzaam en gerust, vergenoegd met zijn lot, liefderijk en
inschikkelijk jegens zijne huisgenoten, hulpvaardig zonder angstvallig te
berekenen of de bewezene dienst hem voordeel aanbrenge, verdient in
vele opzichten boven de hem beheerschenden Europeaan geacht te worden,
die zich met de vruchten van zijnen arbeid vetmest, zich in weelde en
wellust baadt, en den armen Javaan tot beloning een' luiaard noemt.7

Wankele stappen op de beschavingsladder
Van 1830 tot 1865 dichten de reisverslagen Nederland vaak een taak toe in de
Archipel, een taak inlanders te helpen zich op te werken, ze in staat te stellen te
winnen aan voorspoed en geluk. De omstandigheden waaronder zij leven zijn niet
langer begerenswaardig als het aartsvaderlijke paradijs waaruit de Europeaan verstoten
is en waarnaar hij slechts kan terugverlangen. De armetierige levensomstandigheden
van inlanders worden eerder gezien als de eerste sport op de beschavingsladder, die
zij met hulp van het Gouvernement kunnen beklimmen. Daartoe wordt gepleit voor
verdere kolonisering van de archipel. Een eerste voorwaarde voor verheffing van de
inlander is namelijk maatschappelijke orde en rust.
De edele wilde wordt dus van zijn voetstuk gestoten. Die omslag valt mooi waar
te nemen in een reisverslag van wederom Johannes Olivier, dat in 1836 gepubliceerd
wordt onder de titel Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indië. In het eerste
deel verhaalt de schrijver van Batavia, Buitenzorg, Soerabaja en enkele gebieden op
Madoera, in de Preanger-regentschappen en in de Vorstenlanden. Wederom dringt
zich de indruk op dat deze ‘reis’ met het oog op informatieoverdracht is geconstrueerd.
Dit boek van Olivier vormt een breekpunt in de beeldvorming. Prees hij in 1827
nog het ontbreken van beschaving als de natuur(lijke) staat
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van de mens, nu karakteriseert hij dat mankeren van beschaving als een gebrek.
Het is er zeer verre af dat de Javanen, een zoo diep onkundig, ruw
barbaarsch volk zijn, als men veelal in Europa waant. Zij zijn geenszins
ontbloot van gezond verstand, van vernuft in het uitdenken van
hulpmiddelen, in één woord zij zijn gansch niet verstoken van natuurlijke
vermogens; maar het ontbreekt hun alleen aan de ontwikkeling daarvan,
en indien zij van de vroegste jeugd eene zorgvuldige opvoeding genoten,
zouden zij onze landgenooten buiten kijf in kennis en verlichting op zijde
streven.8
Nog steeds vindt Olivier dat de inlander een lange weg te gaan heeft voordat hij
beschaafd genoemd kan worden. Wat dat betreft is er weinig veranderd ten opzichte
van het edele wilde perspectief. Maar inmiddels stelt de auteur er prijs op, dat die
weg ook daadwerkelijk afgelegd wordt. De inlander kan niet langer onaangeraakt
blijven zoals hij was. Aartsvaderlijk luieren is er niet meer bij. ‘Beschaafd’ heeft nu
de klank gekregen van het Franse ‘evolué’, beschaafd en aangepast naar Europese
normen.
Er wordt met name voor gepleit inlanders te beschaven, hun levensomstandigheden
te verbeteren, door de gebieden waar zij leven onder daadwerkelijk koloniaal bestuur
te brengen.
De leden van des Sultans familie worden [...] met landerijen tot hun
onderhoud begiftigd; eene menigte velden worden door den Vorst aan
Chinezen verpacht, of voor hem zelven bebouwd, zoodat er van den grond
voor den gemeenen man luttel overblijft, en deze van het hem te beurt
gevallen stukje bouwland, slechts een karig levensonderhoud kan
verwerven. Men ziet hier, gelijk in alle Oostersche landen die niet
onmiddellijk onder het gezag der Europische regering staan, het Aziatische
willekeurige bestuur in zijn volle werking.9

Feitelijke belangstelling voor Papoea's
Tussen 1865 en 1890 maakt de beschavende, koloniale beeldvorming plaats voor
een feitelijke beschouwing van land en volk. Er verschijnen veel reisverslagen die
het verloop van een expeditie uiteenzetten. Haast allemaal voeren die
onderzoeksreizen naar Nieuw-Guinea, een van de laatste gebieden die op dat moment
amper nog bekend zijn. De schrijvers registreren met haast wetenschappelijke
nauwkeurigheid wat zij onderweg tegenkomen. Oordelen worden nauwelijks geveld.
Een veelschrijver in deze periode is C.B.H. von Rosenberg, een Duitse
natuuronderzoeker in Nederlandse rijksdienst. Hij heeft drie reisversla-
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gen op zijn naam staan. Von Rosenberg ontmoette in 1858 de later beroemd geworden
Engelsman Alfred Russell Wallace te Dorey, aan de noordoostkust van
Nieuw-Guinea.10 Dat vermeldt hij in zijn reisverslag Reistogten naar de Geelvinkbaai
op Nieuw-Guinea, verschenen in 1875. Daarin staat een mooi citaat waarin hij de
ontdekking van een nieuw soort ijsvogel beschrijft.
De voor de wetenschap nieuwe soorten bestaan uit de bovengenoemde
Tanysiptera, een Lamprotornis en uit twee papegaaiduiven. Verrassend
was voor mij de ontdekking der fraaie Tanisyptera Carolinae, die ik dus
ter eere mijner echtgenoote benoemde, en die bij de inboorlingen
Kinsoes-Kwoer heet. Deze vogel, dien ik nergens in deze streeken terug
vond en die dus een zeer beperkt bespreidinggebied heeft, komt zoowel
bij het strand als binnen 's lands veel voor. De Lamprotornis magnus
onderscheidt zich van zijne indische verwanten door sterk verlengde
staartpennen en is insgelijks nog al vrij algemeen.
Ondanks het ontroerende negentiende-eeuwse liefdesblijk, winnen de staartpennen
van de Lamprotornis het al snel van mevrouw Von Rosenberg. De natuuronderzoeker
heeft niet alleen oog voor de avifauna van Nieuw-Guinea, hij begeeft zich geregeld
ook op het terrein van de antropologie.
Algemeen verspreid is het geloof aan boze geesten (mugoom manoën der
Meforeezen), waaronder ook de schimmen der afgestorvenen begrepen
worden. Zij zwerven in het bosch rond en worden zozeer gevreesd, dat
geen Arfakker het hart heeft, bij nacht het bosch in te gaan. Het volgende
geval strekke tot voorbeeld, hoever deze menschen zich door dit dwaze
bijgeloof laten vervoeren. Toen de heer Woelders op zekeren dag een met
los kruit geladen geweer afschoot, hoorde hij zich onmiddellijk na het
vallen van het schot uit het dorp toeroepen: ‘Mijn heer! Gij hebt een
manoën doodgeschoten, ik zag hem vallen, hij was aan het hoofd geraakt.
Wat zijn wij verblijd.’ Op de vraag, hoe die manoën er wel uitgezien had
en waar hij dan lag, volgde het antwoord: ‘Hij zag eruit als een Hatammer;
hij is reeds verdwenen.’ O sancta simplicitas! [...] Uit het bovenstaande
zal de lezer bespeuren, dat wij hem lieten kennis maken met een volksstam,
die nauwelijks boven de natuurstaat verheven is.11
Dat laatste zinnetje is opvallend. Het is een van de karakteriseringen, een van de
topoi, die met de edele wilde verbonden zijn. Die stereotiepen worden in de hele
negentiende eeuw op inlanders losgelaten. Vermaak is telkens schuldeloos, er wordt
aartsvaderlijk op los geluierd, en inlanders hebben nauwelijks materiële behoeften.
Deze stijlvormen zijn echter klanken uit een ver verleden; het idee van de edele wilde,
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van de natuurstaat van de mens, dat er ooit mee verbonden was, is omstreeks 1830
in het rijk der geesten bijgezet.

Inlanders schillen van zich af en slaan naar zich toe
Na 1890 is de beeldvorming van Indië nog steeds grotendeels feitelijk, maar
tegelijkertijd wordt de nadruk gelegd op de eigenheid van de inlandse cultuur. Die
wordt dan tegengesteld geacht aan de Europese, en die authenticiteit wordt op prijs
gesteld; de relativiteit van elke cultuur wordt onderkend.
In 1890 verschijnt Van Atjeh's stranden tot de Koraalrotsen van Nieuw-Guinea,
geschreven door C.J. Leendertz. Dit reisverslag doet denken aan het boek van Olivier
dat in het derde decennium het licht zag: het lijkt eveneens opgezet om informatie
over Nederlands-Indië te geven. Per gebiedsdeel dat wordt aangedaan - een
negentiende-eeuwse variatie op ‘Van Sabang tot Merauke’ - wordt voorlichting
gegeven.
Ten opzichte van 1827 lijkt Leendertz er soms een nauwelijks afwijkend
referentiekader op na te houden.
Bij het binnentreden eener woning treft ons de aartsvaderlijke eenvoud en
de primitieve leefwijze der inlanders. Het klimaat laat toe, dat er niet veel
zorg aan de kleeding hoeft besteed te worden. Te huis draagt de vrouw de
sarong onder den boezem met een lossen knoop vastgemaakt, bij feesten
een kabaja en sarong van betere stof en met meer zorg bewerkt.12
In die laatste zin resoneert de feitelijkheid die aan dit tijdvak voorafging. Die wordt
als volgt aangevuld.
Er is overigens nog al verschil tusschen het Westen en het Oosten. Wanneer
wij iemand eene beleefdheid willen bewijzen, rijzen wij op, de Javanen
hurken dan neder; bij eerbiedsbetoon buigen wij diep, zij wenden het gelaat
af en draaien u den rug toe; wanneer wij in verlegenheid zijn, krabben wij
ons achter het oor, zij doen dit achter hunne dijen; [...] wij zitten met
gestrekte beenen te paard, zij met kromme knieën; wij stijgen met het
linkerbeen, zij met het rechterbeen te paard; wij snijden bij het schillen
van vruchten bijv. naar ons toe, zij van zich af; wij graven daarentegen
van ons af, zij slaan met den patjol naar zich toe; wij wenken iemand met
de palm der hand naar boven, zij naar beneden gekeerd. [...]13
Dergelijke, nauwelijks afwijkende passages komen in diverse reisverslagen voor.
Vanwege het beperkte aantal vindplaatsen gaat het te ver om te spreken van een
nieuwe ontwikkeling, maar er is zeker sprake van een aanzet daartoe. Nader onderzoek
zou moeten aangeven of die in de twintigste eeuw tot wasdom komt.
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Maleise (Batak) kampong. Uit: C.J. Leendertz. Van Atjeh's stranden tot de koraalrotsen van
Nieuw-Guinea. Arnhem: Van der Zande, 1890.
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Beeldvorming en kolonialisme volgen elkaar op de voet
In historisch opzicht wordt de periode 1816-1830 - die zich in de reisverslagen liet
karakteriseren als het tijdvak van de edele wilde - gekenmerkt door de nasleep van
het failliet van de VOC in 1800, waarna de boedel in staatshanden overging. Tot
1816, toen de eerste structurele aanzet werd gegeven tot kolonisatie van
Nederlands-Indië, was de rol van Java grotendeels beperkt gebleven tot overslagstation
van specerijen. Die werden uit het onbekende binnenland aangevoerd, of kwamen
van de buitengewesten. Er was vóór 1816 nauwelijks aanleiding het binnenland te
penetreren; vandaar dat Olivier rond 1827 nog zoveel onbezoedelde Javanen
registreert.
De periode wordt bovendien bepaald door de teruggave van Indië aan Nederland.
Vanaf 1811 immers werd het bestuur door Engeland waargenomen. Overeenkomstig
de manier waarop de Britten hun koloniën regeerden, ontstond er na de
machtsoverdracht onder Nederlanders een brede belangstelling voor wat Indië
voortbracht.14 Die interesse was breder dan het mogelijke commerciële gewin.
Het begin van de periode 1830-1865, waarin de auteurs van reisverslagen
voornamelijk uitbreiding van het koloniaal gezag bepleiten om zodoende inlanders
te beschaven, staat in het teken van de Java-oorlog (1825-1830). Die leidde ertoe dat
de Vorstenlanden rond Djokjakarta en Soerakarta hun bestuurlijke onafhankelijkheid
verloren en onder het Nederlandse gouvernement kwamen te ressorteren. Daarmee
verstevigde Nederland zijn koloniale machtsbasis op Java. In deze periode klinkt
luid de roep om uitbreiding van het territorium; zeker rond de eeuwhelft, omdat de
archipel dan geen openliggend gebied meer is en steeds nauwkeuriger verdeeld wordt
tussen de koloniale grootmachten.
Een tweede belangrijke ontwikkeling was in 1830 de invoering van het
cultuurstelsel, waarbij iedere Javaanse boer op 1/5 van zijn land producten voor de
Europese markt moest verbouwen. Met de ontginning van Java wordt dan echt
begonnen. Gedurende deze periode wordt de kolonie ‘in cultuur gebracht’, in de
tweeslachtige zin van het woord: zoals de gewassen groeien, dienen inlanders zich
cultureel te ontwikkelen, zich als erwtenranken te kronkelen rond de sporten van de
beschavingsladder.
De periode 1865-1890 wordt gedomineerd door het afschaffen van het cultuurstelsel
in 1870. In dat jaar wordt ook de kolonie opengesteld voor particulieren. Die openheid
lijkt te resoneren in de feitelijkheid van de reisverslagen, in het onderbreken van
vooronderstellingen bij de beschrijving van land en volk.
Het laatste tijdvak, vanaf 1890, vormt de vooravond van de ethische politiek. Er
ontstaat authentieke aandacht voor inlanders en hun leefomgeving. De ethische
politiek werd uiteindelijk in 1901 geïntroduceerd met als doel inlanders in staat te
stellen zich op te heffen tot een
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Europees beschavingsniveau. Dat ‘opheffen’ van de inlander herinnert aan de
beweging die rond 1830 in de reisverslagen begint door te klinken. Toen echter werd
ervoor gepleit opheffing te realiseren door de gehele Indische archipel onder
Nederlands bestuur te brengen - maatschappelijke orde en rust - terwijl de ethische
politiek zich daarbij inspant de levensomstandigheden van inlanders te verbeteren
op individueel niveau.

Een koloniaal in letteren
Dit artikel is een generalisatie van een generaliserend onderzoek. Misschien lijkt
daardoor het onderscheid tussen de vier perioden absoluut, en vallen de verschuivingen
tussen de beeldvorming erg mooi samen met historische ontwikkelingen. Wat mogelijk
die indruk versterkt, is dat veranderingen die zich in 84 jaar hebben voorgedaan, aan
de hand van vier reisverslagen worden geïllustreerd. In werkelijkheid is er uiteraard
sprake van een glijdende schaal waarlangs de beeldvorming zich ontwikkelt.
Dat laat onverlet dat zich duidelijk een beweging aftekent. De edele wilde wordt
van zijn voetstuk gestoten ten gunste van een beschavende visie, die zich uit in de
drift tot koloniale gebiedsuitbreiding. Vervolgens gaat een feitelijke beschouwing
van land en volk overheersen. Die lijkt op zijn beurt opgevolgd te gaan worden door
een benadering waarin de inlandse eigenheid benadrukt wordt. Omdat onderzoek
naar beeldvorming niets anders is dan het onderzoeken welk historisch referentiekader
aan een bepaalde beleving ten grondslag ligt, is dat verklaarbaar. Eerst overheerst
de verbazing over het grotendeels slecht bekende gebied dat Nederland als kolonie
in de schoot geworpen krijgt; vervolgens wordt dat geconsolideerd, feitelijk in kaart
gebracht, en wordt de eerste aanzet gegeven inlanders in staat te stellen zich op te
heffen.
Het perspectief van de reisverhalen houdt gelijke tred met de voortschrijdende
kolonisatie van Indië: van overkoepelend en breed, naar klein en particulier.
Reisverslagen overstijgen het particuliere karakter van egodocumenten, en zijn
daardoor bij uitstek geschikt voor het traceren van historische referentiekaders. De
inventarisatie van de collectie reisverslagen in het KITLV heeft enkele bijzonder
aardige deelconclusies opgeleverd. De catalogus is goeddeels ontsloten, en
overtuigend is gebleken hoe reisverslagen het begrip van historische ontwikkelingen
kunnen verdiepen. Hopelijk is dat een aansporing voor meer onderzoekers zich een
koloniaal in letteren te wanen en op ontdekkingsreis te gaan.
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Uitnodiging
In samenwerking met de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal zal onze
Werkgroep op maandag 14 september a.s. de honderdste sterfdag van P.A. Daum
herdenken in Dieren, waar hij begraven ligt op de Oude Algemene Begraafplaats
aan de Hardewijkerweg. Sprekers zjn o.a. W.J. Meijerink (archivaris gemeente
Rheden), Gerard Termorshuizen en Peter van Zonneveld.
Het programma ziet er (bij benadering) als volgt uit:
± 13.30 uur

aankomst in Cultureel Centrum
‘Theotorne’ in Dieren (op loopafstand
van het station)

14.00 uur

samenkomst rond Daums graf (op
loopafstand van ‘Theotorne’)

14.45-15.45 uur

bezoek anan de voormalige
Geneeskundige Badinrichting ‘Bethesda’
in Laag-Soeren waar Daum overleed (met
openbaar of eigen vervoer)

16.00 uur

bijeenkomst in ‘Theotorne’ waar enkele
korte lezingen worden gehouden, o.a.
over de geschiedenis van ‘Bethesda’

± 17.00uur

Slot

Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
N.B. In verband met de organisatie in Dieren en Laag-Soeren is het nodig te weten
hoeveel mensen aanwezig zullen zijn. Belangstellenden wordt daarom verzocht zich
vóór 15 augustus aan te melden bij Anneke Scholte (tel. 0252-374940) of Gerard
Termorshuizen (tel. 071-5272376; fax 071-5272638 of e-mail:
gtermors@rullet.leidenuniv.nl).
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Uitnodiging
Op vrijdagmiddag 3 juli organiseert onze Werkgroep, in samenwerking met uitgeverij
Querido, een feestelijke presentatie van de heruitgave van de reeks Tempo doeloe een verzonken wereld, de Indische fotoboeken van Rob Nieuwenhuys. Het programma
begint om 15.30 uur precies. Vanaf 17.00 uur is er een receptie.
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.
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Uitnodiging
Op zondag 20 september 1998 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandsche
letterkunde haar jaarlijks symposium met dit keer als thema: ‘Indië in 1898’.
Het voorlopig programma ziet er als volgt uit:
10.45

Ontvangst met koffie

11.10

Opening

11.15

Reggie Baay: 1898 in de Indische pers.
Beeld van een jaar.

11.30

Hugo Klooster: De kroningsfeesten in
Indië.

11.45

Nico Kaptein: Islam en politiek in
Nederlands Indië: Een islamitische
heilbede voor Wilhelmina ter gelegenheid
van haar kroning.

12.00

Gerard Termorshuizen: ‘Daar heb je
waarachtig alweer een Indische Roman’.
Literatuur en literaire kritiek.

12.15

Discussie

12.45

Lunchpauze, waarin het museum en de
bibliotheek bezocht kunnen worden.

14.15

Wim Manuhutu: Ambon: Door de eeuwen
trouw?

14.30

Joop van den Berg: 100 jaar ‘Feiten en
fantasiën over Java’. Augusta de Wit:
‘psychisch Indisch, dramatisch en nog
meer schoon en fijn’.

14.45

Theepauze

15.15

Huib Akihary: Een kathedraal voor
Batavia.

15.30

Peter van Zonneveld: De kroningsverzen.

15.45

Discussie

16.15

Sluiting en borrel

Plaats: Bronbeek. Congres- en reüniecentrum Kumpulan, Velperweg 147,6824
MB Arnhem. Te bereiken met bus 1 en 119 vanaf station Arnhem.
Toegangsprijs: De toegang bedraagt f 17,50 voor het gehele symposium, inclusief
koffie, thee, borrel en museumbezoek.
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Lunch: Als u gebruik wilt maken van de lunch, te weten nasi rames (f 16,75), wilt u
dat dan op het inschrijfformulier vermelden? (De lunch dient ter plaatse betaald te
worden.)
Inschrijving: U kunt zich aanmelden voor het symposium door het inschrijfformulier
op de volgende pagina, of een kopie hiervan, vóór 31 augustus a.s. op te sturen aan:
Het 1898-symposium, t.a.v. Juul Verheijen
Overtoom 195a, 1054 HT AMSTERDAM
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en het bedrag van f 17,50 over te maken op postbanknummer 1977068 t.n.v.
penningmeester Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde te Alphen aan den
Rijn, o.v.v. ‘1898-symposium’.
Inlichtingen: Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Juul Verheijen,
coördinatrice van het symposium, tel. 020-6124269.
Aanmeldingsbon 1898-symposium 20 september 1998
Ik schrijf mij / Wij schrijven ons in voor het symposium ‘1898’ en heb
/hebben........................ x f 17,50 (inclusief museumbezoek) overgemaakt op
postbanknummer 1977068 van de penningmeester van de Werkgroep
Indisch-Nederlandse Letterkunde te Alphen aan den Rijn.
Ik maak / Wij maken wel / geen gebruik van de gelegenheid tot lunchen en wil /
willen...................... x nasi rames (à f 16,75. Dit bedrag dient ter plaatse afgerekend
te worden.)

Naam:.................................................................................................................................................................
Adres:.....................................................................
Postcode en woonplaats:...................................................
Datum:

Handtekening:

............................................................................ ............................................................................
....................................................................
Dit formulier vóór 31 augustus 1998 in een gefrankeerde enveloppe zenden aan:
Het 1898-symposium, t.a.v. Juul Verheijen
Overtoom 195a, 1054 HT AMSTERDAM
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[Nummer 3-4]
Redactioneel
Op 31 augustus 1898 werd kroonprinses Wilhelmina meerderjarig en spoedig daarna
als koningin ingehuldigd. Deze troonsbestijging gaf niet alleen in Nederland
aanleiding tot uitbundige feestelijkheden, maar ook in de toenmalige koloniën. In
verband met de honderdjarige herdenking van dit feit heeft onze Werkgroep een
symposium gewijd Indië in het jaar 1898 (op 20 september 1998 in Museum
Bronbeek). Het merendeel van de lezingen aldaar gehouden, wordt in dit
december-nummer afgedrukt. Reggie Baay introduceert de belangrijkste nieuws-feiten
van dat jaar, volgens de Indische pers, en schept daarmee een kader voor de andere
lezingen, gewijd aan de kroningsfeesten en kroningsverzen (door Hugo Klooster en
Peter van Zonneveld), een islamitische heilbede voor de vorstin (Nico Kaptein), de
literatuur en de literaire kritiek (Joop van den Berg en Gerard Termorshuizen).
In de zomermaanden heeft onze Werkgroep aan nog andere feestelijkheden en
herdenkingen deelgenomen. Rob Nieuwenhuys werd negentig jaar en de Werkgroep
vierde dat op 3 juli in Leiden. Rob kreeg een vriendenbundel aangeboden: Met andere
ogen. Dertig vrienden over de fotoboeken van Rob Nieuwenhuys (uitgegeven bij
uitgeverij Querido te Amsterdam, onder ISB-nummer 90-214-76851). Robs kleinzoon,
Sander Nieuwenhuys, maakte bij die gelegenheid de hier afgebeelde foto van de
huidige redactie van Indische Letteren met pak Rob.
Op 14 september was het honderd jaar geleden dat P.A. Daum stierf. In
samenwerking met de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal organiseerde onze
Werkgroep een herdenking bij het graf op de Oude Algemene Begraafplaats in Dieren
(Gld.), waar onder meer namens het gemeentebestuur en de organiserende instellingen
bloemen werden gelegd. Vervolgens werd de Geneeskundige Badinrichting
‘Bethesda’, waar Daum in zijn laatste levensdagen tevergeefs genezing zocht,
aangedaan. In het Cultureel Centrum ‘Theotorne’ voerden behalve Gerard
Termorshuizen, de gemeentesecretaris van Rheden, W.J. Meijerink, en Peter van
Zonneveld het woord. Meijerink hield een buitengewoon uitvoerige voordracht over
de genoemde badinrichting ‘Bethesda’; Peter
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van Zonneveld liet kort en krachtig het literaire werk van Daum nog eenmaal de
revue passeren. Ondanks de onophoudelijke stortregens was het een dag om niet te
vergeten!
Voor Gerard Termorshuizen was september een bijzondere maand, want het derde
en laatste deel van Daums verzameld werk kwam uit. In het Koninklijk Instituut voor
de Tropen in Amsterdam werd het op 9 september gepresenteerd met korte lezingen
van Jan Blokker en van de tekstediteur Termorshuizen. Sander Nieuwenhuys nam
namens zijn grootvader het eerste exemplaar in ontvangst.
De volgende lezingenmiddag zal in Leiden plaatsvinden op vrijdag 22 januari 1999
(zie Uitnodiging achterin dit nummer). Enkele bekende onderzoekers, Tom van den
Berge en Kees Snoek, zullen een kijkje in hun keuken geven: hoe komt een studie
als die over Holle en Du Perron tot stand? Esmé Wiegman zal de Indische politiek
van dominee-baron Van Hoëvell behandelen.

Huldiging Rob Nieuwenhuys in Leiden op 3 juli 1998. V.l.n.r. Reggie Baay, Marian Fillié, Gerard
Termorshuizen, Rob Nieuwenhuys, Bert Paasman, Liesbeth Dolk en Peter van Zonneveld. (Foto
Sander Nieuwenhuys.)
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Het jaar 1898 in de Indische pers
Reggie Baay
Wat gebeurde er eigenlijk allemaal in het Nederlands-Indië van 1898? Wat hield de
inwoners van de kolonie bezig precies honderd jaar geleden? En hoe werden bepaalde
gebeurtenissen destijds door de bevolking van Indië ervaren? Om daar een indruk
van te krijgen kan men te rade gaan bij de Indische dagbladen uit die tijd. Want waar
anders wordt zo duidelijk zichtbaar wat een samenleving op een bepaald moment
bezighoudt, als in de dagelijkse berichtgeving in de kranten? Via de toenmalige
Indische dagbladen kunnen we per dag kennisnemen van wat er precies honderd jaar
geleden plaatsvond en zijn we in staat om enigszins te achterhalen welke opvattingen
en ideeën men destijds in de kolonie koesterde als we de opiniërende artikelen en
ingezonden brieven raadplegen.
Aan de hand van artikelen uit het Bataviaasch Nieuwsblad, de Java-Bode en De
Locomotiefwordt in deze bijdrage een ‘jaaroverzicht’ gegeven van de belangrijkste
en meest relevante gebeurtenissen uit het Indië van 1898, bedoeld als inleiding op
de andere bijdragen in dit nummer.

Ramp te Amboina
Het jaar 1898 is nog maar net begonnen of het nieuws in Nederlands-Indië wordt
beheerst door een ramp die zich begin januari voltrekt op Ambon, of ‘Amboina’. Op
6 januari wordt de hoofdplaats Ambon namelijk getroffen door een aardbeving.
‘Ramp te Amboina’ en ‘Ambon verwoest’, koppen de kranten. Zo goed en zo kwaad
als het gaat proberen de Indische dagbladen in de eerste dagen na de ramp hun
lezerspubliek hierover te informeren. Deze berichtgeving is in eerste instantie uiterst
gebrekkig. Het nieuws moet immers eerst per schip, de ‘gouver-nementsstoomer’
De Arend, naar Makassar worden overgebracht, waarna het via de telex de redacties
van de verschillende dagbladen in de archipel bereikt. ‘Bijna alle
gouvernements-gebouwen, het fort Victoria en de particuliere woningen zijn ingestort.
Er is geen enkel huis meer
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bewoonbaar. De inwoners van Ambon zijn allen gevlucht op de Esplanade. En nog
steeds worden schokken gevoeld. De ellende onder de bevolking is groot’, lezen we
bijna een week na de ramp in de Java-Bode van 12 januari 1898. Over het aantal
slachtoffers bestaat grote onduidelijkheid. De ene krant spreekt van vijftig doden en
tweehonderd gewonden, de andere van zestig doden en vele honderden gewonden.
In het ene bericht meent men met stelligheid te kunnen beweren dat de ramp zich
als een wonder tot Ambon heeft beperkt; in een ander bericht vermoedt men dat ook
Banda en Saparoea door de aardbeving zijn getroffen.
Direct worden overigens in de kolonie acties op touw gezet om de nood in het
getroffen gebied te lenigen. In de grote steden wordt geld ingezameld en er vinden
allerlei benefietvoorstellingen plaats. Onder meer in de schouwburg van Batavia,
waar, blijkens een advertentie, dilettanten een aantal eenakters opvoeren met voor
mij onbekende, maar tot de verbeelding sprekende titels als: Kwik en Kwak en De
Zwierbollen.1
Pas weken na de ramp zijn de Indische kranten in staat om hun lezers op basis van
officiële rapporten nauwkeuriger de omvang van de ramp te schetsen. Het aantal te
betreuren mensenlevens blijkt dan aanmerkelijk groter dan aanvankelijk was
aangenomen. Hetzelfde geldt voor het aantal gewonden:
Het aantal te betreuren menschenlevens bedraagt, volgens zoo nauwkeurig
mogelijke telling der wijkmeesters, 126 (2 Europeanen, 6 Vreemde
Oosterlingen, 41 Amboineezen, 65 andere Inlanders en 12 gevangenen),
terwijl in het fort Nieuw-Victoria, voor zoover bekend, behalve 7 militairen,
nog 7 andere personen omgekomen zijn.
Het aantal gekwetsten wordt op ca. 300 geraamd, waaronder 30
Europeanen. Dat er niet meer personen als slachtoffers van deze catastrophe
zijn gevallen moet toegeschreven worden aan het bijzonder gunstige
tijdstip, waarop die plaats had; de scholen waren uitgegaan en de
middagsiësta was nog niet aangevangen. En toch, als men de kolossale
verwoesting onder de steenen woonhuizen, vooral in de chineesche wijk
gadeslaat, begrijpt men nog niet, dat zoovelen den dood zijn ontsnapt.2
Niettemin constateert de correspondent van De Locomotief in april 1898 dat het
gewone leven in het rampgebied weer langzaam terugkeert: ‘Ambon komt
langzamerhand tot rust, en hoewel de “fuifstemming” nog niet is weêrgekeerd, ziet
men elken dag toch eenige bezoekers in onze bouwvallige sociëteit zitten, als
gewoonlijk mopperende, lachende en splitjes drinkende.3
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Internationale zaken en het Pedir-avontuur
Naast dit binnenlandse nieuws is er in de Indische kranten van begin 1898 natuurlijk
ook aandacht voor de ontwikkelingen op het internationale politieke toneel. Zo volgt
men in Indië - om begrijpelijke redenen - de verwikkelingen rond de Boeren in
Zuid-Afrika op de voet, en is er in het voorjaar van 1898 uitgebreid aandacht voor
de Duitse ‘kolonisatie-pogingen’ in Kiau Tsjoe. Dit gebied, gelegen aan de Chinese
oostkust, werd in 1897 door Duitsland bezet naar aanleiding van de moord op twee
Duitse zendelingen, maar eigenlijk was het natuurlijk gewoon een zaak van politieke
en economische belangen. Kiau Tsjoe ligt immers strategisch zeer gunstig, aan de
gelijknamige baai op ongeveer dezelfde breedtegraad als de zuidelijkste punt van
Korea. Bovendien bezat het een haven die op dat moment tot de beste en veiligste
ter wereld behoorde. Dit alles ontging de Indische pers niet. Gretig wordt dan ook
geciteerd uit de Duitse kranten waarin openlijk wordt gedagdroomd over de
toekomstige glorie van dit ‘avontuur’: ‘de duitsche ondernemingsgeest, aangemoedigd
en gesteund door een krachtig optreden der duitsche marine zou Kiau Tsjoe tot een
gevaarlijke mededingster van Hong Kong kunnen maken’, citeert men de Weser
Zeitung.4
Niet lang daarna is er een andere belangwekkende internationale gebeurtenis die
de gemoederen in de kolonie bezighoudt: de Spaans-Amerikaanse oorlog. De
spanningen en oorlogshandelingen van deze in het voorjaar van 1898 uitbrekende
oorlog (met de Filippijnen, Puerto Rico en Cuba als inzet) worden in de Indische
kranten breed uitgemeten. Er wordt ook een vergelijking getrokken met het strijdtoneel
in Atjeh. ‘het is alsof wij te Atjeh tegen een buitenlandschen vijand moesten strijden’,
verzucht het Bataviaasch Nieuwsblad.5 Toch is de publieke opinie in Indië niet op
de hand van Spanje. Dit heeft alles te maken met het feit dat men van mening is dat
deze natie het als koloniale mogendheid heeft laten afweten. De Indische dagbladen
spreken van een ‘zeer gebrekkige wijze waarop Spanje zijn beheer en bestuur als
koloniale mogendheid heeft ten uitvoer gelegd’.6 Tegelijkertijd heeft men in de
kolonie weinig op met de andere partij in het conflict: de Verenigde Staten. En wel
om een bijzondere, niet direct politieke reden. P.A. Daum verwoordde het in zijn
krant aldus:
Er is tusschen de Amerikanen en ons zulk een ontzaglijk groot verschil in
levensrichting en beschouwing, dat wij meer dan de meeste andere
europeesche volken als hun antipoden zijn te beschouwen. En dit gebrek
aan uit overeenstemming voortvloeiende sympathie is wel zoo sterk, dat
wij bij het bespreken van den gespannen toestand meermalen den wensch
hoorden uiten, dat als het tot een oorlog kwam, beide partijen het onderspit
mochten delven!7
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De staf van de Pedir-expeditie bivakkeert in kampong Kota Meuntroë. Vijfde van links zit Van Heutsz
en geheel links (nog net zichtbaar) Snouck Hurgronje. De foto is genomen in juni 1898.
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Eind april 1898 wordt echter alle aandacht weer opgeëist door een binnenlandse
zaak. De kolonie wordt opgeschrikt door demonstratieve rebellie aan Atjehs noordkust.
In de moskee te Garoet hebben enkele Atjehse hoofden, waaronder Teukoe Oemar,
zich eensgezind achter Mohammad Daoed, de pretendent sultan, geschaard en
tegelijkertijd de eed gezworen om de ‘Prang Sabil’ (heilige oorlog) tegen de
Hollanders te voeren. Deze door het koloniale bestuur als ernstige provocatie
opgevatte gebeurtenissen vormen de aanleiding tot de zogenaamde Pedir-expeditie.
Alle grote Indische dagbladen berichten de daaropvolgende maanden vrijwel dagelijks
over deze expeditie, die wordt geleid door Van Heutsz met Snouck Hurgronje aan
zijn zijde.
In de Indische pers staat men onverdeeld achter het Pedir-avontuur. De
hoofdredacteur van de Semarangse krant De Locomotief schrijft bij de start
bijvoorbeeld de volgende, als in jubelstemming geschreven, zinnen:
De Pedir-expeditie wordt werkelijkheid. De troepen zijn vertrokken. Van
harte wensch ik hun een schitterend succes, en den kolonel Van Heutsz
de groote voldoening het begin van het einde des Atjeh-oorlogs in het
geschiedboek te hebben geschreven.8
De belangrijke Indische kranten sturen alle een correspondent naar het gebied om
verslag te doen van de strafexpeditie. De strekking van die berichtgeving is
eensgezind: het is een gerechtvaardigde zaak, de Atjehse hoofden zijn boeven (die
aan het hoofd staan van ‘laffe bendes’) en er is na beëindiging van de onderneming
lof, veel lof. Voor de manschappen (hun wacht een feestelijke intocht in Batavia),
maar vooral voor het koppel Van Heutsz/Snouck Hurgronje. De laatste ontvangt
vooral lof om zijn belangrijke strategische aandeel in het Pediravontuur.9 ‘De
combinatie Van Heutsz/Snouck Hurgronje was tijdens de Pedir-expeditie op z'n
allerbest gebleken’, juicht de Java-Bode dan ook na afloop in oktober 1898.10

De ‘Padangsche halszaak’
Wie een jaargang van een Indische krant doorneemt wordt natuurlijk ook getroffen
door het zogenaamde kleine nieuws. Het nieuws over de wederwaardigheden van
de inwoners van de kolonie waarin tegelijkertijd de koloniale samenleving zo goed
getekend wordt. Zoals het bericht, in het Bataviaasch Nieuwsblad van 9 maart 1898,
over een inlandse vrouw die door twee potige Europeanen wordt mishandeld. De
mishandelde vrouw blijkt de moeder te zijn van een njai die de jongste van de beide
Europeanen erop na houdt. De reden van het schandaal wordt dan in het bericht
toegelicht:
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De jonge inlandsche vrouw kwam eenigen tijd geleden bij haar moeder
klagen over de behandeling van haar toean en bad haar een middel te
verzinnen, om van haar meester af te kunnen komen. Een doekoen werd
daarop geraadpleegd en deze, de zaak overdacht en overwogen, gaf den
moeder na eenige hocus pocus eenige sirihbladeren, die, zoo zij door de
dochter werden gekauwd in het bijzijn van den gehaten man, dezen wel
spoedig van haar zouden doen vervreemden.
De dochter kreeg de bladeren, nam zich voor te doen wat haar gezegd was,
doch vergat intusschen haar boosheid en daarmede ook de bladeren, die
zij bij afwezigheid van den man in haar kast geborgen had. Het werd voor
eenigen tijd weer pays en vree, doch het toovermiddel kwam deezer dagen,
toen vader, zoon en huishoudster verhuisden, voor den dag [...].
De jonge Europeaan beschouwde vervolgens de moeder van zijn njai als het kwade
brein achter de ‘goena-goena’. Vrezend dat gebruik van de sirihbladeren hem groot
onheil zou brengen, ontstak hij in woede en ging hij in het gezelschap van zijn vader
verhaal halen bij de beklagenswaardige moeder. Ik laat nu weer even de journalist
van het Bataviaasch Nieuwsblad aan het woord:
Deze werd niet gespaard! Met zekeren wellust sloegen zoowel de vader
als de zoon de weerlooze vrouw los. En toen zij moe waren van 't slaan;
toen het slachtoffer uit verscheiden hoofdwonden bloedde, - toen werd zij
bovendien nog gedreigd met een aanklacht bij de politie, indien zij het erf
dorst te verlaten, en moest zelve nog haar met bloed bemorste kleeren aan
de put gaan wasschen, om althans die sporen der mishandeling te doen
verdwijnen! Het is fraai!
Er zijn natuurlijk ook ernstiger zaken die zich in het Indië van 1898 afspelen. Een
zo'n zaak bracht de kolonie in dat jaar flink in beroering en beheerste maandenlang
de Indische media. Het is de zaak die bekend staat onder de naam: de Padangsche
halszaak. Het is een voorbeeld van excessief machtsmisbruik en een falend
binnenlands bestuur.
In januari 1898 wordt de strafzaak tegen de wegenopziener Ferdinand Wilhelm
van der Heijde geopend. De Indische dagbladen doen daarvan - niet zelden letterlijk
- uitgebreid verslag. Van der Heijde, 31 jaar oud en geboren in Padang, is, om het
maar eens eufemistisch uit te drukken, geen lieve jongen. Hij staat terecht op
beschuldiging van moord op de dwangarbeider Ijap a Lie. Gaande het proces wordt
echter duidelijk dat de moord op deze dwangarbeider slechts het spreekwoordelijke
topje van de ijsberg is. Als wegenopziener blijkt Van der Heijde jarenlang de door
het gouvernement aan hem toevertrouwde dwangarbeiders te hebben bedreigd,
mishandeld en vermoord. Als ware hij God, heeft
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Van der Heijde naar willekeur beschikt over het welzijn en het leven van de hem
toevertrouwde arbeiders. Wanneer het hem beliefde ruimde hij ze uit de weg.
Simpelweg door ze eigenhandig te executeren en het lijk vervolgens in een kuil langs
de weg te laten verdwijnen. Soms ook gaf hij een dwangarbeider bevel een lotgenoot
te vermoorden met het dreigement dat bij weigering degene zelf zou worden
vermoord. Pieter Brooshooft noemde het lot van deze dwangarbeiders erger dan dat
van slaven onder de wreedste meester en, zo schreef hij in De Locomotief:
Een liefhebber zou, met evenveel recht als Mevrouw Beecher Stowe en
Perelaer sensatieromannen schreven over slavernij en opium, over onze
dwangarbeiders een boek kunnen schrijven, dat in zenuwschokkende
tooneelen George Kennan's Siberië zou evenaren.11
Van der Heijde wordt veroordeeld tot de strop voor de moord op minstens vijf
dwangarbeiders. Maar dan, niet lang na zijn veroordeling op 5 april 1898, gebeurt
het: de schurk weet op spectaculaire wijze te ontsnappen uit de gevangenis van
Padang. Zoals het een echte slechterik betaamt heeft ook Van der Heijde het vermogen
om anderen in te palmen. In dit geval een vrouwelijke ex-gedetineerde, de Javaanse
Marianna. Van buiten de gevangenis helpt zij de man op wie zij in de gevangenis
verliefd geworden is met een wapen en een gereedstaande dos-a-dos. Na een
vuurgevecht en een dode is de sensationele uitbraak-poging gelukt en verdwijnt Van
der Heijde in het oerwoud.
Bijna drie weken later volgt de ontknoping. Eentje die wat heroïek betreft zou
passen in de allerbeste Hollywood-westerntraditie. Op 22 april wordt de voortvluchtige
eindelijk gesignaleerd. En wat een lef, nog wel in een pisangtuin in de buurt van zijn
ouderlijk huis. Vervolgens wordt min of meer een heel leger naar de tuin gestuurd;
driehonderd gewapende mannen worden naar de plaats gedirigeerd om Van der
Heijde te omsingelen. Ik laat nu even de verslaggever van De Locomotief aan het
woord:
Van der Heijde wilde een doorbraak forceren. Waarna hij zich tot Marianna
wendde met de woorden: ‘Alles is gedaan; ik wil sterven als een man.
Verlaat mij, anders loop je gevaar doodgeschoten te worden.’ Zij wilde
hem echter niet verlaten.12
Dan breekt er een vuurgevecht los. Van der Heijde doodt een van zijn belagers, maar
wordt vervolgens zelf geraakt. Ondanks de dodelijke wond blijft hij overeind en weet
hij nog anderen met zijn wapen te verwonden. Dan wordt hij weer geraakt, maar nog
blijft hij doorvechten. Ten slotte, na hevig bloedverlies, zakt hij in elkaar. Van der
Heijde wordt gearresteerd en zwaargewond naar de gevangenis vervoerd. Ik laat nu
weer de verslaggever van De Locomotief aan het woord:
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Het kroningszakdoekje van ‘mijn’ Nenek Parmi. Tijdens de kroningsfeesten op Java door haar (zij
was toen een meisje van ongeveer tien jaar) ‘bemachtigd’. Gezien de goede staat van het kleinood
moet zij het jarenlang gekoesterd hebben.
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Hij bleef evenwel koel en zwijgend. Op de halte Parit-Malintang poogde
hij zelfs nog overeind te staan, doch zakte dadelijk weder neer. Toen begon
hij te vomeeren, vertoonde zich het doodzweet en te kwart voor
middernacht blies Van der Heijde den laatste adem uit; tot het laatste toe
is hij bij zijn volle kennis gebleven.13
Hoewel er een nauwelijks verholen bewondering voor Van der Heijde in het
Locomotief-aitikel doorklinkt, is men in de kolonie uiteraard opgelucht dat deze
schurk zijn straf uiteindelijk niet heeft kunnen ontlopen. Maar er zat nog een kant
aan de zaak. Van der Heijde was natuurlijk niet de enige die schuld had; alles had
immers plaats kunnen vinden onder de formele controle van het Binnenlands Bestuur.
Het was vooral Brooshooft die met een beschuldigende vinger in die richting wees:
Een streng onderzoek naar de waarheid van de hoogst ernstige verdenking,
rustende niet slechts op de controleur Helderman maar ook op den Resident
Kooreman, is hoogst nodig [...].14
Want, zo vervolgt hij:
Dan is onder hun oogen stelselmatig een schandelijk onrecht gepleegd aan
arme, ongelukkige kerels, die zich niet konden verweren, en niet
veroordeeld waren tot een dergelijke menschonteerdende behandeling.15

De kroningsfeesten
Maar er is natuurlijk één gebeurtenis die in 1898 de meeste aandacht krijgt in de
Indische pers: de kroningsfeesten ter gelegenheid van de inhuldiging van Wilhelmina.
Al in januari worden er in de kranten oproepen gedaan om de Indische kroningsfeesten
te helpen organiseren en - vooral - te helpen financieren. Reeds in maart heeft het
centraal comité van de kroningsfeesten in Batavia het programma gereed en wordt
door haar in de Bataviase kranten een open brief geplaatst waarin wordt opgeroepen
om op ‘onbekrompen wijze’ financiële bijdragen te leveren.
Het lijkt wel, als men de krantenartikelen leest, alsof men in de kolonie - en zeker
in Batavia - de kroningsfeesten tot een prestigezaak heeft gemaakt, want het gebedel
om geld is de daaropvolgende maanden niet van de lucht. ‘Het geldt de eer van
Batavia, het geldt de eer van al deze Koloniën, waarvan ter gelegenheid der
Kroningsfeesten deze plaats meer dan ooit, het middenpunt zal zijn’, lezen we
bijvoorbeeld in het Bataviaasch Nieuwsblad van 23 maart 1898. De kroningsfeesten,
die duren van 30 augustus tot en met de inhuldiging, worden in de kolonie, dat moet
gezegd, dan ook groots gevierd.
Eind augustus en begin september staan de Indische kranten volledig
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in het teken van Oranje en de jonge koningin. Het doet het andere nieuws, zoals de
al maandenlang internationaal geruchtmakende Dreyfus-affaire, volledig naar de
achtergrond verdwijnen. Er worden zelfs speciale ‘kroningsedities’ uitgebracht. In
de kranten verschijnen naast natuurlijk de uitvoerige verslagen van de feestelijkheden
ook integraal de teksten van de toespraken die door de Europese en inheemse
hoogwaardigheidsbekleders zijn gehouden. Daarnaast treffen we in de Indische
dagbladen een wel heel opmerkelijke tekst aan, namelijk die van een islamitische
heilbede voor de jonge koningin.16

Daum en het Indische culturele leven
De euforie over de inhuldiging en de feestelijkheden daaromheen is nog niet weggeëbd
of men wordt opgeschrikt door twee sterfgevallen. Eerst bereikt het bericht de kolonie
dat keizerin Elizabeth van Oostenrijk door een Italiaanse anarchist is vermoord. De
Indische kranten reageren geschokt op de dood van deze, later door Romy Schneider
als Sissy onsterfelijk gemaakte, keizerin. ‘Een algemeene kreet van afgrijzen gaat
door de wereld’, is de opening waarmee het Bataviaasch Nieuwsblad een van de aan
de moord gewijde artikelen begint.17 Nauwelijks hiervan bekomen wordt er half
september uit Nederland vernomen dat P.A. Daum is overleden. In de Indische pers
reageert men met verslagenheid. Uitvoerig wordt in de verschillende artikelen
stilgestaan bij het verlies van de man die zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in het
Indische maatschappelijke en culturele leven van zijn tijd. ‘Een warm en
hartstochtelijk strijder voor de belangen van Indië’, noemt Karel Zaalberg hem in
Daums eigen krant, het Bataviaasch Nieuwsblad.18 En de hoofdredacteur van de
Java-Bode, Van Geuns, schreef: ‘Zijn heengaan doet een leegte ontstaan. Hij was
een persoonlijkheid, meer nog, hij was een talentvolle persoonlijkheid die voor de
Indische maatschappij veel gedaan heeft.’19
Daums betekenis voor de Indische maatschappij en het Indische culturele leven
in het bijzonder was inderdaad niet gering. In de vele herdenkingsartikelen wordt dit
bij herhaling benadrukt. Niet alleen vanwege zijn actieve rol als schrijver van Indische
literatuur, maar bijvoorbeeld ook vanwege zijn rol als wegbereider van de (serieuze)
Indische kunstkritiek. Nederlands-Indië was immers in de jaren negentig van de
vorige eeuw inmiddels een kolonie van ‘blijvers’ geworden. Dat was onder meer
zichtbaar in de toenemende aandacht voor en behoefte aan de ‘schone kunsten’. Het
is Daums verdienste dat hij in dit verband het belang van een goede, serieuze
kunstkritiek inzag. Hij bracht dat in de praktijk in ‘zijn’ Bataviaasch Nieuwsblad;
door zelf kritieken te schrijven en door een getalenteerde jongeling daartoe de
mogelijkheid te bieden: de latere schrijver en kunstcriticus Hans van de Wall.20
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Het is diezelfde Hans van de Wall overigens die in 1898 als recensent van het
Bataviaasch Nieuwsblad naar aanleiding van een benefietvoorstelling de noodzaak
van een ‘volwaardiger’ toneelleven in de kolonie bepleit:
Zoo vaak ik verneem, dat een liefhebberij-gezelschap ten voordele der
slachtoffers van de een of andere ramp een uitvoering geven wil, bedenk
ik altoos met een zucht, dat 'n ongeluk nooit alleen komt...
Zelden evenwel heeft die gedachte mij zoozeer beschaamd, als dit het
geval was ten opzichte van de uitvoering der twee fransche tooneelstukken
Een kop thee en Vrouwenstrijd, gisteravond voor een eivolle zaal vertoond.
En het is met bijzonder genoegen, dat ik ditmaal kan constateeren: een
welgeslaagde comedievoorstelling, zoals we hier te Batavia helaas zo
zelden te zien krijgen. Ik gaf er 'n lief ding aan, wanneer we, inplaats van
die tallooze, bijna als druppels water op elkaar gelijkende concerten,
geregeld ook vergast werden op goed uitgevoerde theatrale kunst.21
Het Indische culturele leven zou na 1898 een belangrijke Indische toneelschrijver
én een bloeiender toneelleven rijker zijn.
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‘Een brillante ster met in 't midden een W’
De kroningsfeesten van 1898 in de Nederlands-Indische dagbladpers*
H.A.J. Klooster
Het komt mij voor, dat er nog weinig ‘gang’ zit in den voorbereidenden
arbeid voor de Kroningsfeesten. 't Gaat zoo'n beetje op z'n hollandsch,
dunkt me [...]. Het is onze nationale ondeugd: de langzaamheid, de
indolentie, meegebracht van huis en aangekweekt door de werking van
een tropisch klimaat [...]. Nog ruim vijf maanden en dan moeten wij gereed
zijn!
Zo waarschuwt in februari 1898 P.A. Daum, redacteur van het Bataviaasch
Nieuwsblad, zijn lezers in het ‘Vrijdagpraatje’. De maanden daarna verschijnen,
tussen het nieuws over de Dreyfus-affaire en de Atjehoorlog door, steeds meer
berichten over de kroningsfeesten, die op 30 augustus beginnen en ruim een week
zullen duren. Er wordt geld ingezameld om de festiviteiten te bekostigen, niet alleen
onder Europeanen maar ook onder Chinezen en de inheemse bevolking. Het
Bataviaasch Nieuwsblad komt in augustus met een bijvoegsel waarin het
feestprogramma is opgenomen, ‘vastgesteld door en in overleg met het Centraal
Comité’. Wat is er zoal te doen? Militaire spelen, muziek, de opening van het
Wilhelminapark en de onthulling van het Atjeh-monument, een operavoorstelling,
illuminatie en versiering, volksspelen, een kinderfeest, een waterfeest in Tandjong
Priok. En natuurlijk veel toespraken, onder meer van gouverneur-generaal Van der
Wijck. In de krant wordt reclame gemaakt voor artikelen die op de festiviteiten
betrekking hebben: lepeltjes, herinneringsmedailles, linten, kokardes en strikjes,
schilderijen en bustes van Hare Majesteit de Koningin, de laatste te leveren in
ivoorstof en terracotta tegen concurrerende prijzen. Een advertentie van het bestuur
van de Planten- en Dierentuin doet kond van een ‘groot bal costumé in
oud-hollandsche kleederdracht, op

*

De ‘briljante ster’ met in het midden een W was het hoogtepunt van het vuurwerk te Semarang.
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Advertentie in het Bataviaasch Nieuwsblad van 1 aug.1898.
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een zoodanig te kiezen dag, dat het geheele publiek van Batavia eraan zal kunnen
deelnemen’. Op 1 augustus verschijnt de volgende advertentie, en wie weet wat voor
moois er uit is voortgekomen:
Een jongmensch uit de binnenlanden wenscht de a.s. Kroningsfeesten te
vieren in gezelschap van een jonge dame of weduwe van goed uiterlijk,
jolig humeur, en voldoende ontwikkeling. Brieven eigenhandig en met
portret onder No... dezer.
Op de dag van de opening der festiviteiten, 30 augustus, verschijnt in het Bataviaasch
Nieuwsblad een hoofdartikel ‘De achttiende verjaardag der Koningin’, waarin wordt
gewezen op de betekenis van de monarchie, en van de jonge koningin in het bijzonder,
voor de bevolking van Nederlands-Indië:
Waar de weldaden van rust en vrede en welvaart onder het nederlandsche
bestuur gesmaakt worden, gelijk in het grootste deel van ons indisch gebied
gelukkig het geval is, daar verneemt men zeker met welgevallen, dat het
hoogste gezag in ‘de Kompanie’ uitgeoefend wordt door een jonge,
bevallige vrouw, omdat het vrouwelijk bestuur in vele streken van Indië
in eere is, gelijk uit verscheiden bladzijden der geschiedenis van onzen
Archipel kan blijken. En nog heden voeren op Celebes enkele vrouwen
de regeering, en oefenen zij hier en daar op Sumatra een belangrijken
invloed uit.
Gedurende en ook na afloop van de kroningsfeesten verschijnen in het Bataviaasch
Nieuwsblad enthousiaste verslagen, waarin geen wanklank te horen is. Alles gaat
naar wens, hoewel het toilet van enkele dames tijdens het bal van Sociëteit ‘Concordia’
aanleiding is tot een wrevelige opmerking:
Men danste binnen en kwinkeleerde onder den prachtigen sterrenhemel
buiten; men luisterde naar [...] de lieflijke stem van zijn gedécolleteerde
gezellin [...], jammer alleen, dat verscheidene dames zich niet gestoord
hadden aan de zoo dringende uitnoodiging van het bestuur, om in baltoilet
te komen. Dat ze met een hooge japon in den tuin bleven zitten, enfin, dat
kon er mede door; er zijn lieden, die bij 80° F. voor het opdoen van een
vliegende tering vreezen, maar dat ze niettegenstaande het stellig verbod
binnenkwamen, neen, dat was terlaloe.1
Een ander belangrijk dagblad op Java, De Locomotief uit Semarang met P. Brooshooft
als hoofdredacteur, staat in juli en augustus vol reclame voor kroningsparafernalia.
Champagne, Rijnwijn, sherry en lekkernijen worden aangeprezen met het oog op de
aanstaande festiviteiten. Echter, tijdens de opening op 30 augustus valt een ‘geweldige
regenbui’ die velen teleurstelt. Men heeft huis en erf versierd, zowel in de Europese
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Boven: Aankondiging van een gekostumeerd bal in het Bataviaasch Nieuwsblad van 5 aug. 1898.
Onder: Losse bijlage bij Albrecht & Co Sales catalogue 1898-1899 (KITLV).
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wijken als in de kampongs, met talloze vlaggen en kleurige wimpels. De poort van
het stamslot van de Oranjes, de Dillenburg, is voor het residentiehuis nagebouwd.
Ook staat een fraaie poort in het Chinese kamp en op de aloen-aloen is een feesttent.
Tijdens de schouwburgvoorstelling op 30 augustus 's avonds verschijnt na het vierde
bedrijf een heraut op het toneel, die de regeringsaanvaarding ‘de facto’ van
Wilhelmina bekend maakt. Het Wilhelmus wordt gespeeld, het publiek staat als één
man op voor een hulde. De volgende dag is er receptie bij de resident voor de
ingezetenen van Semarang. Er zijn diverse sprekers, onder wie de resident. De eed
van trouw aan de vorstin wordt uitgesproken. ‘Een herhaald en donderend hoera
volgde op deze indrukwekkende woorden, waarna de plechtigheid was afgeloopen.’
Die avond zijn alle wijken geïllumineerd en is er een galabal in Sociëteit ‘De
Harmonie’. Geen enkele wanklank op deze eerste feestdag, schrijft De Locomotief
tevreden.
In de feesttent op de aloen-aloen is het op 1 september een drukte van belang. Het
meeste publiek trekt de poffertjeskraam, waar een dozijn poffertjes voor 30 cent
verkrijgbaar is. Er is een schiettent en men kan ballen gooien. ‘Van al deze
merkwaardigheden begrijpen de nontonnende inlanders al heel weinig’, constateert
De Locomotief. Om half vijf 's middags zijn er ‘inlandsche volksspelen’, waarvoor
aanvankelijk niet veel animo is. ‘Dat onze bruine broeders zich uitstekend amuseeren,
is zeker, doch men merkt er weinig van’, schrijft De Locomotief cryptisch. De krant
doet ook kort verslag van de feestelijkheden in Djokjakarta, Salatiga, Bandoeng en
Soerabaja.
Bekijken wij nu een krant uit de Buitengewesten, de Makassaarsche Courant.
Ook hierin reclame voor lekkernijen, ‘Kroonlimonade’, lampions, guirlandes, fakkels,
mooie luchtballons in soorten, raketten en andere feestartikelen. De krant van 24
augustus bevat een programma van het ‘hoofdcomité’, waaronder een grote militaire
reveille, een ‘parade der Landmacht op het Koningsplein’, receptie ten huize van het
gouvernement, een ‘parade aan boord der ter reede liggende oorlogschepen’, een bal
in Sociëteit ‘De Harmonie’, volksspelen op het Koningsplein en Chinese
feestelijkheden. Voorts op 3 september kinderfeesten, 5 september wedrennen en
harddraverij. Op 6 september is er bidstonde voor de jonge koningin, twee dagen
later gevolgd door waterfeesten (roeiwedstrijden) en algemene illuminatie van delen
van de stad. De Makassaarsche Courant kijkt vanaf 12 september op de feesten terug
in een doorlopend verslag: ‘De stad was onherkenbaar, overal vlaggen, overal
wimpels, overal groen, eerepoorten bijna voor ieder huis; de pleinen vol met versierde
loodsen, tenten, kramen met wapperende vlaggen, de een al grooter dan de andere.’
Ook van de kinderfeesten wordt verslag gedaan: ‘De meisjes amuseerden zich met
touwtjesspringen, blokjesrapen, hardloopen met lepel en ei en andere spelen, de
jongens zochten een meer beweeglijk genoegen: er werd door hen
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gehoepeld, gesprongen, hardgeloopen enz.’ De inheemse bevolking vermaakte zich
met onder meer hanengevechten. Ook in Makassar klinkt geen noemenswaardige
dissonant; wel was bij de waterspelen het vuurwerk van mindere kwaliteit geweest,
‘gewoon slecht en zonde van het geld er aan besteed’.2 De krant veronderstelt dat
die slechte kwaliteit verband houdt met het feit, dat Makassar als een buitenpost
wordt beschouwd; de eerste keus was voor de grote steden op Java.
Begeven wij ons tot slot naar het westen van de archipel, naar Padang waar de
Sumatra-Courant verscheen. Ook hierin reclame voor kroningsartikelen, naast
prominente aandacht voor de Atjeh-oorlog. De feestcommissie nodigt alle ingezetenen
van Padang uit ‘hunne huizen en erven te versieren en te verlichten gedurende de
feestweek’. De weergoden zijn de stad echter niet gunstig gezind; de eerste dagen
zijn er zware en aanhoudende regens die leiden tot de afgelasting van de illuminatie
op 31 augustus. In de Sumatra-Courant van 8 september blikt hoofdredacteur A.
Chatelin terug op de feesten en hij heeft nogal wat kritiek. Hij bemerkt een negatief
oordeel van het publiek, niet wat betreft de regen natuurlijk, daar kon niemand iets
aan doen, maar met betrekking tot de organisatie. Die had te weinig aandacht voor
de inheemsen, waardoor de Maleise bevolking het feest niet volgens haar adat kon
meevieren. Er was een ‘feestmaaltijd voor maleische hoofden, die met stalen gezichten
zaten te knabbelen op ongare rijst en bedorven karbouwenvleesch’. Vergeten zijn
de Europese en inlandse gewezen militairen, ‘lieden gering van stand en vermogen’,
voor wie tenminste een maaltijd had moeten worden aangericht als dank voor hun
trouw aan het Nederlandse gezag en het vorstenhuis. Hoofdredacteur Chatelin krijgt
zelf weer kritiek te verduren, maar weet zich gesterkt door een nog negatiever oordeel
over de feesten, uitgesproken door het Nieuw Padangsch Handelsblad en enkele
inheemse bladen. Een onderzoek naar de verslaggeving van de kroningsfeesten in
de Maleise pers voert in het kader van deze bescheiden studie te ver, maar zou
interessante gegevens kunnen opleveren.

Eindnoten:
1 Bataviaasch Nieuwsblad 5 sept. 1898.
2 Makassaarsche Courant 16 sept. 1898.
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Islam en politiek in Nederlands-Indië
Een islamitische heilbede voor Wilhelmina ter gelegenheid van haar
inhuldiging
Nico Kaptein
Op 31 augustus 1898 werd Wilhelmina meerderjarig en kon om die reden als koningin
van het Koninkrijk der Nederlanden worden ingehuldigd. Deze gebeurtenis vond
plaats op 6 september 1898 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, waarbij onder meer
een aantal vorsten uit Nederlands-Indië aanwezig was.1 Vanzelfsprekend ging dit
gepaard met allerlei ceremoniën en feestelijkheden in het hele koninkrijk, dus niet
alleen in Nederland, maar ook in Nederlands-Indië.
Wanneer we de Nederlands-Indische pers uit die tijd erop naslaan, zien we dat in
de gehele archipel enthousiast werd feest gevierd, hoewel de feestelijkheden soms
ernstig te lijden hadden van hevige regenval. In Batavia waren de feestelijkheden
grondig voorbereid door een commissie, die een uitvoerig feestprogramma had
opgesteld voor 30 augustus tot 6 september. Op het programma stonden onder meer
op de verjaardag van Wilhelmina een algemene ontvangst in het Gouvernements-hôtel
te Rijswijk door de Gouverneur-Generaal jhr. C.H.A. van der Wijck, veel militair
vertoon, volksspelen op het Koningsplein, bals, vuurwerk, fakkel- en
vaandeloptochten, kinderfeesten ‘voor alle Europeesche kinderen van Batavia’ en
roeiwedstrijden in Tandjong Priok. Op de dag van de inhuldiging zelf, dinsdag 6
september, werd onder meer een bidstond in alle kerken gehouden (Centraal Comité
1898).
Deze bijdrage zal ingaan op de betrokkenheid bij de kroningsfeesten van een
vooraanstaande moslimse onderdaan van koningin Wilhelmina, de bekende
schriftgeleerde van Arabische origine, Sayyid Uthman (1822-1914) uit Batavia. Deze
persoon, die blijkens zijn titel ‘Sayyid’ afstamde van de Profeet Mohammed, was
vanaf 1889 actief in kringen van het bestuur en vanaf 1891 tot aan zijn overlijden in
januari 1914 aangesteld als ‘Honorair Adviseur voor Arabische Zaken’.2 Deze Sayyid
Uthman nu had ter gelegenheid van de kroning van Wilhelmina een heilbede (Arabisch
du‘â’; Maleis doa) geschreven en in gelithografeerde vorm verspreid over Java en
Madura om in de moskeeën te
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Facs. van de Arabische tekst van de heilbede voor Wilhelmina (UB Leiden, Oosterse hs.).
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worden voorgelezen. Deze heilbede raakt het hart van de verhouding tussen islam
en staat in Indië en vormt het centrale deel van mijn bijdrage. Voor een juist begrip
van het lezen van zo'n bede begin ik met enige opmerkingen over dit gebruik.
In de gehele islamitische wereld was en is het gebruikelijk om op vrijdag na de preek
in de moskee een heilbede uit te spreken. In Nederlands-Indië aan het einde van de
negentiende eeuw was de meest normale gang van zaken dat deze bede werd
uitgesproken voor het welzijn van alle gelovigen, maar soms werd deze ook
weggelaten. Op sommige plaatsen werd er gebeden voor het welzijn van de regenten,
die soms als het hoofd van de islamitische gemeenschap in hun regentschap werden
beschouwd, en in een enkel geval werd deze heilbede zelfs voor de Ottomaanse
sultan uitgesproken in zijn hoedanigheid van leider van de umma, de wereldwijde
gemeenschap der gelovigen.3
Belangrijk is hier te benadrukken dat het uitspreken van dit gebed een politieke
lading heeft, omdat deze doa een middel is om loyaliteit aan de overheid tot
uitdrukking te brengen. In bepaalde gevallen kan het noemen of juist opzettelijk niet
noemen van een bepaalde heerser aanleiding geven tot grote conflicten; zo was
bijvoorbeeld het opzettelijk noemen van de Ottomaanse sultan een duidelijke uiting
van pan-islamitische, en daarom anti-koloniale, sympathieën.
Hoewel ik nu de situatie van honderd jaar geleden beschrijf, staat dit alles minder
ver van ons af dan wellicht in eerste instantie wordt aangenomen. Ook in Nederland
heeft het al dan niet noemen van de naam de van de Marokkaanse koning Hassan II
in de bede na de preek herhaaldelijk tot grote wrijving geleid binnen de Marokkaanse
gemeenschap in Nederland.4 In dit verband wijs ik ook op een televisie-optreden van
de vooraanstaande parlementariër F. Bolkestein, waarin deze als zijn mening te
kennen gaf dat het uitspreken van de heilbede voor koning Hassan door Marokkaanse
moslims in Nederland een belemmering vormt voor hun succesvolle integratie; hij
hoopte dan ook dat deze moslims na verloop van tijd de bede in de moskee voor
koningin Beatrix zouden gaan uitspreken (NRC Handelsblad, 21 mei 1997).

De bede
De door Sayyid Uthman gemaakte heilbede voor Wilhelmina werd uitgesproken
tijdens de vrijdagsdienst op 2 september 1898 in de moskeeën over geheel Java en
Madura. Sayyid Uthman zelf las de heilbede voor in de moskee van Pekojan, de
Arabische wijk in Batavia. Hij deed dit in de taal waarin hij de tekst had geschreven,
het Arabisch, waarna het gebed door de hoofdpanghulu in het Maleis werd vertaald.
Ik citeer hier de gehele tekst in een - naar mijn smaak enigszins bombastische Nederlandse vertaling die ik aantrof in het aan koloniale zaken gewijde
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weekblad Insulinde van 11 oktober 1898.5 De tekst van de heilbede luidt als volgt:
O Heer, wiens verzorging voortreffelijk is; Bezitter van al het noodige
voor Uw zwakke dienaren; Bezitter van het Koninkrijk der hemelen en
aarde! Gij zijt het die beter dan wij al het zichtbare en verborgene weet.
O Heer, hoe hebt Gij ons in deze landen niet beschermd, in die mate, dat
niets ons bemoeielijkt ten opzichte van ons geloof, van ons
levensonderhoud en van onze huwelijken.
Gij hebt ons het aangename geschonken, terwijl wij door uw zorg veiligheid
genieten voor onze personen en bezittingen, waardoor het ons gemakkelijk
wordt ons levensonderhoud te zoeken.
De oorzaken van dien welstand hebt gij in het leven geroepen in het bestuur
van het koninkrijk der Nederlanden over al zijn bezittingen, strekkende
tot het kweeken van rust bij en het doen betrachten van goede handelingen
door zijn onderdanen, gepaard met welwillend overleg ten aanzien van
zijn zorg aangaande den godsdienst; een zorg, die zich zoover uitstrekt,
dat de panghoeloes ten zijnen laste worden aangesteld en onderhouden en
het bestaan van moskeeën wordt geëerbiedigd, zonder evenwel het geloof
iets in de weg te leggen of zich daarin rechtstreeks te mengen.
Daarom smeken wij U om bestendiging in vermeerdering van die
zegeneningen.
O Heer, gij hebt al die zegeningen tot stand gebracht, oorzakelijk door de
bemoeienis van dit koninkrijk. Daarom smeken wij u, die bemoeienis te
vergelden door H.M. de Verhevene Koningin te overstelpen met alle heil;
haar een lang leven en gezondheid te schenkend, met schitterende
voordeden en rijkdommen en met al het goede, dat de aarde bevat, voor
Haar Rijk.
Begiftig Haar voorts met dien gemoedsaard, dien u welgevallig is, opdat
de ster van Haar Koningschap opkome, schitterende over alle menschen,
en rijkdommen schenkend aan alle landen van Haar koninkrijk, met
rijkvloeiende bronnen van levensonderhoud en onafgebroken geluk voor
al Haar onderdanen.
Overigens doe Gij Haar indachtig zijn aan het verrichten van alle goede
daden, vereischt voor het beschermen van al Haar onderdanen.
Dit zij zoo, O Heer aller schepselen!
Duidelijk is dat Sayyid Uthman in deze islamitische heilbede een zeer positief beeld
van de koloniale overheid - en in het bijzonder haar islam-politiek - schetst.
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Protesten
In het licht van de soms gespannen verhouding tussen islam en staat in Indië is het
opmerkelijk dat een vooraanstaande islamitische leider met een ‘nationale’ reputatie
zo duidelijk en zo openlijk - nota bene in de moskee! - zijn volledige politieke
loyaliteit aan het gouvernement en het vorstenhuis tot uitdrukking brengt. Als
voorbeeld van deze problematische relatie noem ik hier de bloedige confrontatie
tussen gouvernement en boeren onder aanvoering van lokale moslimse leiders, die
slechts tien jaar tevoren in Banten had plaatsgevonden en ongetwijfeld nog vers in
het geheugen lag. Het is dan ook geen verrassing dat deze heilbede leidde tot vele
protesten onder de islamitische bevolking, in het bijzonder onder de pan-islamitisch
georiënteerde Arabieren. De hele kwestie liep vrij hoog op, en betekende voor Sayyid
Uthman een enorm verlies aan prestige, dat hij nooit meer heeft kunnen herwinnen.6
Achteraf gezien lijkt het gemakkelijk voorspelbaar te zijn geweest dat een dergelijke
heilbede tot protesten zou leiden, en ook Sayyid Uthman zal zich van het sensitieve
karakter van deze doa bewust zijn geweest. Om verschillende redenen echter is het
verklaarbaar waarom hij dit gebed toch heeft gemaakt en verspreid. In de eerste plaats
paste een dergelijke positieve houding ten opzichte van het gouvernement binnen
Sayyid Uthmans opvattingen over islam en staat, die geheel in lijn zijn met de
klassieke islamitische staatsfilosofie. Deze opvatting komt er grosso modo op neer
dat elke vorm van regering beter is dan anarchie, en dat zolang de moslimse bevolking
in staat is haar religie zonder interventie van de staat te belijden, de moslims de
overheid moeten gehoorzamen. Deze houding heeft Sayyid Uthman gedurende zijn
gehele loopbaan in diverse geschriften en openbare optredens uitgedragen,
bijvoorbeeld op een vergadering van de Sarekat Islam vereniging in Solo op 23 maart
1913, dus vlak voor zijn overlijden in januari 1914. Tijdens deze vergadering
benadrukte Sayyid Uthman onder meer dat men zich moest onderwerpen aan
verschillende gezagsdragers, zoals de vorst, de politie-ambtenaren, en de hoofden.7
Een andere reden waarom Sayyid Uthman ondanks de te verwachten protesten
deze heilbede toch maakte, is van meer persoonlijke aard. Het initiatief om Sayyid
Uthman voor dit doel te benaderen kwam van een zekere dr. F.W.M. Hoogenstraaten
die, na het behalen van zijn doctoraat aan de Leidse Hogeschool in 1858 op een
proefschrift over schurft, sinds 1861 als arts werkzaam was in Batavia. Deze persoon
kende Sayyid persoonlijk en had zichzelf als een zeer invloedrijk man voorgedaan,
die in staat mocht worden geacht in ruil voor de gevraagde dienst een koninklijke
onderscheiding voor Sayyid Uthman te regelen. Bovendien wist Hoogenstraaten de
resident van Batavia, jhr. H. de Koek, voor zijn initiatief te winnen. Toen de resident
uiteindelijk het verzoek tot het maken van het gebed concreet tot Sayyid Uthman
richtte,
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Sayyid Uthman met koninklijke onderscheiding (in: Weekblad voor Indië 10 (1913/1914), p. 1124).
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durfde deze niet te weigeren en accepteerde hij dit voorstel.8 Zonder twijfel zal het
vooruitzicht van een lintje de mogelijke bedenkingen die Sayyid Uthman gehad
mocht hebben, hebben weggenomen en hem tot inwilliging van het verzoek van de
resident hebben bewogen. Immers, veel vooraanstaande Arabieren in Nederlands-Indië
vóór hem hadden ook een koninklijke onderscheiding gekregen,9 en ijdelheid was
Sayyid Uthman niet vreemd: op de enige van hem bewaard gebleven foto pronkt
pontificaal het lintje dat hij een jaar later inderdaad kreeg.

De koloniale islam-politiek
Na deze opmerkingen over Sayyid Uthmans beweegredenen, richt ik nu mijn aandacht
op de rol van het koloniale bestuur in deze kwestie.
Zoals bekend, is de relatie tussen de islam en het gouvernement nooit een
gemakkelijke geweest. In een populair overzichtswerk over Nederlands-Indië in de
twintigste eeuw, getiteld Daar wèrd wat groots verricht... (1941), publiceerde de
Utrechtse hoogleraar in de instellingen van de islam, W.J.A. Kernkamp (1899-1956),
een curieuze gedachtegang over deze relatie. In dit boek verzuchtte de hoogleraar
hoe jammer het was dat de Verenigde Oostindische Compagnie bij haar komst in de
archipel de islam niet met wortel en tak had uitgeroeid en gaandeweg de bevolking
van geheel Indië had gekerstend. Ik laat nu deze geleerde zelf aan het woord:
Het politieke en sociale belang van het belijden, van den aanvang der
Kolonisatie af, door de inheemsche bevolking van het Christendom is
inderdaad onmiskenbaar: geen fanatiek Pan-Islamisme ware ooit te vreezen
geweest, geen Heilige Oorlog, geen last van hadji's, geen binding der
bevolking aan bekrompen Moslimsche godsdienstgeleerden, geen
polygamie, geen verstooting, enz. Dit alles, als onze voorouders wat
‘energieker’ het Christendom hadden verbreid!10
De vigerende islam-politiek aan het einde van de negentiende eeuw kwam er in
hoofdlijnen op neer dat het gouvernement, geheel in lijn met de liberale traditie in
het moederland, een neutrale houding ten opzichte van de islam innam. De grote
architect van deze politiek was C. Snouck Hurgronje (1857-1936), de beroemde
adviseur voor Inlandse en Arabische zaken, die de islam in twee delen verdeelde:
een zuiver religieuze kant en een politieke kant. In religieuze zaken moest de overheid
zich zoveel mogelijk afzijdig houden. Dit impliceerde dat bijvoorbeeld de regelgeving
met betrekking tot de bedevaart naar Mecca onder invloed van Snouck aanzienlijk
werd versoepeld. Zag men aan
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het begin van de negentiende eeuw doorgaans in elke uit Mecca teruggekeerde pelgrim
nog een potentiële onruststoker, voorgegaan door de wat mildere houding van de
honorair adviseur voor Inlandse zaken Karel Frederik Holle (1829-1896),11 maakte
Snouck duidelijk dat deze hadji's niet per se als staatsgevaarlijk moesten worden
beschouwd en dat repressieve maatregelen ten aanzien van de bedevaart naar Mecca
slechts militantie in de hand zou werken. Moesten de moslims in Indië volgens deze
politiek dus in religiosis volledig worden vrijgelaten, anders lag dit wanneer zij zich
met politiek inlieten. Tegen politieke aspiraties van de islam moest het gouvernement
krachtig optreden, indien nodig zelfs met militaire middelen, zoals in het geval van
het islamitische fanatisme in Aceh.12
Tegen de achtergrond van deze conceptuele tweedeling van de islam moet de
houding van het koloniale bestuur ten opzichte van de heilbede voor Wilhelmina
worden begrepen. Tijdens een vergadering van de Raad van Indië op 22 oktober
1897 was reeds de vraag gerezen of naar analogie van de christelijke bede ‘het niet
mogelijk zou wezen om ook bij de godsdienstoefening van het Islamitische gedeelte
van Harer Majesteits onderdanen de troonsbestijging te doen gedenken en gebeden
tot Allah voor Hare Majesteit te doen opzenden’. Snouck Hurgronje werd om advies
in deze kwestie gevraagd en had afwijzend gereageerd, omdat volgens Snouck het
initiatief voor een dergelijk gebed bij de islamitische voorgangers zelf moest liggen
en niet van het Europese gezag moest uitgaan. Bovendien zou dit gebed in het
Arabisch moeten plaatsvinden en derhalve voor het grootste deel van de bevolking
onbegrijpelijk zijn.13
Zoals we gezien hebben, werd Snoucks advies niet opgevolgd en werd het gebed
toch uitgesproken, zonder dat het door de autoriteiten werd tegengehouden. Ook lag,
zoals gezegd, het initiatief voor het uitspreken van deze heilbede bij een Nederlander,
dokter Hoogenstraaten, en speelde de resident van Batavia, jonkheer De Koek, een
beslissende rol. Al met al lijkt het gerechtvaardigd te zeggen dat het uitspreken van
deze heilbede voor Wilhelmina in de moskeeën geen spontane uiting van
aanhankelijkheid van de islamitische bevolking was, maar eerder een bewuste poging
van het koloniaal bestuur om de loyaliteit onder de moslims in Indië te bevorderen,
op het moment dat een nieuw symbool van de Nederlandse macht werd geïnstalleerd.
In het licht van de zojuist kort geschetste vigerende islam-politiek aan het einde
van de negentiende eeuw, is deze inmenging op puur godsdienstig terrein op zijn
minst opmerkelijk te noemen, omdat dit niet met deze politiek spoorde. Snouck
Hurgronje14 kon zich ruim een jaar later nog boos maken over ‘het op instigatie van
het bestuur destijds door Sajjid Oethman gemaakte gebed voor het heil der Koningin’!
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De koninklijke onderscheiding
Voor Sayyid Uthman waren de gevolgen van het uitspreken van de heilbede groot;
hierboven meldde ik reeds dat hij door de hele kwestie een groot verlies aan prestige
onder de moslim-bevolking leed; zelfs werd hij door tegenstanders ‘vriend van de
ongelovigen’ genoemd. Maar de kwestie had ook een ander gevolg voor hem. Op
20 september 1898 schreef de Leidse hoogleraar in het Arabisch, M.J. de Goeje
(1836-1909), een brief aan de Minister van Koloniën, J.Th. Cremer (1847-1923),
over de verdienstelijkheid van Sayyid Uthman. De Goeje was hiertoe aangezet door
de hem onbekende heer Hoogenstraaten in Batavia, die blijkbaar inderdaad een lobby
voor een lintje voor de Sayyid was begonnen. In zijn brief aan de minister stelde De
Goeje voor Sayyid Uthman een koninklijke onderscheiding te geven vanwege zijn
loyaliteit in het algemeen, en meer in het bijzonder omdat ‘de Seyid ter gelegenheid
van de aanvaarding der Regeering door H.M. de Koningin Wilhelmina eene oproeping
tot een plechtigen bedestond op Vrijdag 2 September’ had rondgestuurd. Bij deze
brief voegde De Goeje een vertaling van deze heilbede, die diezelfde dag verschenen
was in de Oprechte Haarlemsche Courant.15 In antwoord op deze brief deelde de
minister op 24 september mee dat hij hierover advies zou inwinnen bij de
Gouverneur-Generaal.16
Helaas heb ik niets meer kunnen vinden over de verdere besprekingen rond het
toekennen van de koninklijke onderscheiding, maar feit is dat Wilhelmina op 31
augustus 1899 Sayyid Uthman benoemde tot Ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw. Het daarbij behorende kruis werd op 5 december 1899 zonder enige ceremonie
door de resident van Batavia aan de Sayyid uitgereikt.17 Het feit dat deze uitreiking
zonder enig ceremonieel gepaard ging, lijkt bedoeld te zijn geweest om Sayyid
Uthman niet opnieuw te etaleren als vriend van de ongelovigen, en aldus zijn
tegenstanders nog meer te provoceren. Pogingen om tegenwicht te geven aan het
Nederlandse lintje door Sayyid Uthman een onderscheiding van de Ottomaanse sultan
te bezorgen zijn nooit geslaagd.18
Achteraf beschouwd was ook voor het gouvernement deze actie en haar nasleep
niet erg gunstig. In de eerste plaats leidde het uitspreken van de heilbede en het
toekennen van de koninklijke onderscheiding tot wantrouwen jegens Sayyid Uthman.
Hierdoor nam diens vermogen om mediërend op te treden tussen bestuur en moslimse
bevolking uiteraard af en werd hij minder bruikbaar voor het gouvernement.
Verder zal deze heilbede voor Wilhelmina niet veel hebben bijgedragen aan een
grotere loyaliteit ten opzichte van de koloniale overheid onder de moslimse bevolking.
Het lijkt waarschijnlijk dat de doorsnee gelovige zich niet bewust was van de politieke
betekenis van de heilbede: immers, het gebed werd in het Arabisch uitgesproken en
boven-
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dien werden deze gebeden vaak nogal automatisch en gedachteloos uitgesproken.
De regenten, gesteld dat zij zich al bewust waren van het politieke karakter van deze
heilbede, waren als koloniale ambtenaren sowieso toch al loyaal aan het
gouvernement. Moslims met een vijandige houding ten opzichte van de koloniale
overheid, zoals de pan-islamitisch georiënteerde Arabieren, zullen hun houding zeker
niet hebben gewijzigd; integendeel, zij zullen deze heilbede eerder als een provocatie
hebben opgevat.
Eén punt komt uit deze kwestie duidelijk naar voren - en dit kan wellicht in
overweging worden genomen door hedendaagse politici: loyaliteit van moslims aan
een niet-moslimse overheid laat zich niet afdwingen en zeker niet in de moskee.
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‘Hoe ook in 't verre Oost 't Oranje Boven spreekt’
Kroningsverzen voor Wilhelmina
Peter van Zonneveld
In de vorige eeuw kon geen telgje ontspruiten, geen grafkuil zich sluiten of er werd
een toepasselijk gedicht op gemaakt. Honderdduizend verjaardagen moeten met een
speciaal voor de gelegenheid vervaardigd vers zijn opgeluisterd. Elke nieuwe spoorlijn
werd geopend met een gedicht, iedere echtverbintenis met een gedicht gesloten. En
toen de Belgen in 1830 de euvele moed hadden om tegen ons in opstand te komen,
daalde een regen van striemende krijgszangen op de muitelingen neer. Men kan daar
nu schamper over doen en de kwaliteit van een en ander in twijfel trekken (al moet
men de verstechnische bekwaamheid niet onderschatten), het blijft een feit dat de
poëzie toen nog een rol van betekenis vervulde in de samenleving, en dat zij bijgevolg
als een belangwekkende bron van historische informatie moet worden beschouwd.
Wat de inhuldiging van Wilhelmina betreft, kon men terugvallen op een traditie
die bijna de hele negentiende eeuw omspande. Drie vorsten (en een koningin-regentes)
waren haar voorgegaan. Onze eerste koning, Lodewijk Napoleon, was een Fransman.
Hij mag dan, in de woorden van Simon Schama, de Nederlandse troon beklommen
hebben met het enthousiasme van een masochist die op een spijkerbed springt, de
verzen die bij zijn inhuldiging geschreven werden, tellen eigenlijk niet mee. Nee,
we beginnen bij het Oranjehuis. Toen onze Willem I op 30 november 1813 te
Scheveningen voet aan wal zette, spoelde een stortvloed van vreugdeverzen hem al
dadelijk tegemoet. Iedereen die een ganzenveer kon vasthouden, beproefde zijn
krachten om de nieuwe soeverein een passend welkom te bereiden. De grootste
dichter van die dagen, de orangist Willem Bilderdijk, zong hem toe:
Vorst, voor wien de harten blaken,
Stijg, gezegend, stijg ten throon!
U, die ons geluk zult maken,
Voegt de schittering der kroon.

Bilderdijk sloeg het neerdalen van het ‘praalgesteent’ op de ‘helden-
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kruin’ in het najaar van 1813 reeds met welgevallen gade, ofschoon de eigenlijke
inhuldiging pas op 30 maart 1814 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam plaatsvond. Over
het Nederlandse volk heet het:
Wees hun Vader, meer dan Koning!
Neêrland is uw huisgezin.
Niet zijn kroon is uw beloning,
Maar zijn kinderlijke min.

Die Biedermeier-beeldspraak van vader en huisgezin zou de hele negentiende eeuw
door blijven klinken. Vader Willem werd in de strijd tegen de opstandige Belgen
door het voltallige volk gesteund, maar zijn halsstarrige houding tijdens de nasleep
daarvan, en zijn voorgenomen huwelijk met een katholieke Belgische hofdame
noopten hem in 1840 om af te treden. Zijn zoon, de held van Waterloo en de strijd
tegen de Belgen, nam op 28 november van dat jaar als Willem II zijn plaats in. Alle
inhuldigingsverzen maken melding van zijn heldendaden op het slagveld. De vreugde
werd zó ver gedreven, dat men zelfs ten aanzien van de armen wel een oogje dicht
wilde knijpen, getuige het gulle aanbod:
Hoe luidkeels ge ons tot juichen noodt,
Geringen! Geeft maar toe aan spelen;
Ontkleedt vrij boomen, vormt prieëlen
Van 't groen dat u november bood.

Veel kan dit in dat jaargetijde niet geweest zijn, zou je denken, maar toch was de
hoofdstad luisterrijk versierd. Deze ervaring kon men goed gebruiken toen nog geen
negen jaar later, op 12 mei 1849, de nieuwe koning Willem III de weg naar de Nieuwe
Kerk insloeg. Nu gaf een veel gunstiger seizoen, samen met een goed doorstaan
revolutiejaar aanleiding tot bespiegelingen van geheel andere aard: het bijeengebrachte
bloemfestoen zou vergaan, maar niet het ‘Hollandsch bloed, / Waarmeê het
Neêrlandsch volk zijn troon zal onderschragen’. In de jaren die volgden zullen
sommigen veeleer gewenst hebben, de poten onder de troon van de eigengereide
koning door te zagen, maar toen was alles nog pais en vree. Op die mooie lentedag
was het devies, naar het woord van C.G. Withuys:
Ontbloot de kruin! De Koning naakt!
Hij komt, nog in de kracht der jaren;
Zoo noodig, om de rijksbezwaren
Te torschen, die hem 't lot vermaakt.

Meer dan veertig jaar, tot zijn dood in 1890, heeft hij het land geregeerd. Het was
een tamelijk welvarende periode, ook al omdat het land niet meer door krijgsgewoel
werd opgeschrikt, behalve dan in het verre Indië, waar in 1873 de Atjeh-oorlog
uitbrak. De economische groei
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ging echter gepaard met toenemende sociale problemen en de opkomst van socialisten
en anarchisten. Na de dood van koningin Sophie, die hem een aantal zonen had
geschonken, hertrouwde de bijna 62-jarige vorst in 1879 met de twintigjarige Duitse
prinses Emma van Waldeck-Pyrmont. Kort daarop overleed prins Hendrik de
Zeevaarder, de enige broer van de koning, de enige Oranje ook die in de negentiende
eeuw een reis naar Indië heeft gemaakt. Een paar maanden later stierf kroonprins
Willem in Parijs. Nu werd zijn jongere broer Alexander, die ongehuwd was en een
zwakke gezondheid had, prins van Oranje. Wanneer deze ongehuwd zou overlijden,
en wanneer het tweede huwelijk van Willem III kinderloos bleef, dan zou het
Oranjehuis in rechte lijn uitsterven. In dat geval zou een Duitse kroonpretendent van
een der zijtakken aanspraak kunnen maken op de Nederlandse troon. Zover is het,
zoals wij weten, niet gekomen. Kroonprins Alexander stierf in 1884 weliswaar
ongehuwd en kinderloos, maar Emma schonk in 1880 het leven aan een dochtertje,
Wilhelmina. Toen Willem III in 1890 het moede hoofd neerlegde, werd de tienjarige
Wilhelmina koningin. Emma nam als regentes het gezag in naam van haar dochtertje
op zich. De dichter P.A.M. Boele van Hensbroek beschreef deze situatie aldus:
Toen stierf de grijze koning.
't Was bij zijn open graf,
Dat met een kus de vorstenvrouw,
Den schepter van goud, omfloerst van rouw,
Aan het blozende dochterlijn gaf.
Het dochterlijn gaf den gouden
Den zwaren schepter haar weer.
‘Ach moeder,’ zei ze, ‘dat Gij hem bewaar!
Voor ik groot zal zijn komt nog zoo menig jaar,
Ik ben nog zoo jong en zoo teer.’

Ook in Indië zijn al deze gebeurtenissen met grote belangstelling gevolgd. Er zou
heel wat te vertellen zijn over Oranje en de Oost, maar dat ga ik nu niet doen. We
nemen de draad op in 1893. Vanaf 1885 was de verjaardag van Wilhelmina, ‘lieveling
en knuffelkind van de natie’, zoals Fasseur haar noemde in zijn gedegen en tegelijk
onderhoudende biografie, ook in Indië als een nationale feestdag gevierd.
Aanvankelijk heette dit feest ‘Prinsessedag’, maar sinds 1891 sprak men van
‘Koninginnedag’. Zo verscheen op 31 augustus 1893 een speciaal feestnummer van
het Bataviaasch Nieuwsblad, waarvan P.A. Daum redacteur was. In zijn redactioneel
commentaar schetst hij de succesvolle opkomst van deze nationale feestdag rond ‘dit
teere spruitje van den Oranjeboom’. Hij informeert zijn lezers over de geestelijke en
lichamelijke ontwikkeling van het nu dertienjarige koninginnetje, over haar ‘teere,
maar ongeschokte gezondheid’, haar ‘lieftallig gelaat’, haar na-
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tuurlijkheid en oprechtheid, haar ingenomenheid met het Nederlandse volk en de
trots die zich in haar ontwikkelt op haar waardigheid van vorstin over onze natie.
Een jonge vrouw aan het hoofd der regering mag dan zijn schaduwzijden nebben,
aldus de redacteur, maar de lichtzijde van de zaak is dat juist zij de verbondenheid
met het Vorstenhuis, als symbool van onze vrijheid, onze zelfstandigheid, onze
betekenis en kracht, een kans te meer geeft om te blijven voortbestaan. En die
gehechtheid acht Daum een waarborg tegen de ultrademocratie enerzijds, en tegen
autocratie en oligarchie anderzijds. Daarom stemt hij ook van harte in met ‘het
geestdriftvol “Leve de Koningin!” dat allerwege wordt gehoord, waar Holland's
driekleur wappert’.
Deze speciale aflevering van het Bataviaasch Nieuwsblad bevat een viertal
feestliederen, waarvan het eerste niet ondertekend is. Men zou haast denken dat dit
vers door Daum zelf werd geschreven. Het herinnert aan de rouw waarin het
Oranjehuis werd gedompeld, maar ook aan het licht in de duisternis, het nieuwe
begin met de jonge vorstin. Er is slechts een kleine toespeling op de Oost:
Met vreugdevolle dankbre tonen,
Den feestgloed op het blij gelaat,
Viert Insulind', als Neerlands zonen,
Uw dag, die boven alle gaat!

De Apeldoornse dichter J. van der Lof, van wie twee lofdichten in deze krant werden
afgedrukt, wijst ook op dat nieuw begin, met regels als ‘De liefste Vorstinne van
edelen stam,/ Met wie hoop en leven in Nederland kwam’. Het langdurige verbond
tussen vorstenhuis en vaderland is ook een van de steeds terugkerende motieven in
dit genre, hier als volgt verwoord: ‘Al vloden reeds eeuwen als schaduwen heen,/
Oranje en Neerland, zij blijven steeds één’. In zijn verwijzingen naar de koloniën
overtreft hij zelfs de koloniale redacteur van het eerste vers:
O, groei' onze liefde tot U immer aan,
Bij welvaart, bij vrede en rust,
En moge die vrede zijn tenten opslaan,
Welhaast op den Atjehsche Kust.

Over de vaderlandse driekleur heet het: ‘En waar g' u vertoont in het Oosten of West,/
Breng zegen, beschaving en heil, waar g' U vest’. Zijn tweede bijdrage, op de wijs
van het Wilhelmus, vestigt nog eens nadrukkelijk de aandacht op de sekse van het
staatshoofd:
Al is er dan geen Willem,
Er is een Willemien,
Die wij, of w' oud of jong zijn,
Zoo wondergaarne zien.

Tenslotte is er een ‘Koninginnelied’, overgenomen uit de Kindercourant
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van Soerja Soemirat, een samenzang van jongens en meisjes, waarin het mannelijk
geslacht zich garant stelt voor de verdediging van vorstin en vaderland, terwijl de
bijdrage der jonge vrouwen meer gezocht moet worden op het terrein der
bloemschikkunst:
Wij, meisjes van dit Oosterstrand, doen meê;
Wij vlechten haar een bloemenband, hoezee,
Al is 't prinsesje nu nog klein,
Eens zal zij Neêrlands moeder zijn.
Hoezee, hoezee, hoezee,
Hoezee, hoezee, hoezee!

Tot zover de koninginnedag van 1893. Wie in de Indische kranten van vijf jaar later
op zoek gaat naar kroningsverzen, zal maar weinig van zijn gading vinden. Aan de
inhuldiging van de vorstin in het moederland wordt zeer veel aandacht besteed, vaak
via telegrammen, met heel actuele informatie dus. Ook de kroningsfeesten in Indië
worden uitbundig beschreven. Medewerkers in steden als Bandoeng, Soerabaja,
Semarang, Djokjakarta en Medan sturen hun verslagen naar verschillende periodieken.
De middenstand laat zich evenmin onbetuigd: portretten, beelden, ja zelfs ‘naar het
leven voltooide’ bustes van de vorstin worden onder de aandacht gebracht. Hotels
en restaurants adverteren met speciale diners en arrangementen. Het Nederlands
Indisch Sigaren Magazijn blijkt een uitstekend sigaartje, merk Huldiging, te hebben
ontvangen en wijst haar clientèle bovendien op ‘mooie Japansche waaiers met portret
van H.M. de Koningin, à 60 cts’. Draperieën, guirlandes, linten, vlaggendoeken, alles
in oranje of rood, wit en blauw. De aangeboden dranken variëren van Oranjebitter
tot Wilhelmina-water. Er is zelfs een pianostemmer te Semarang, de heer A. Ott, die
de lezers van De Locomotief al op 23 augustus, twee weken voor de inhuldiging,
onder de wat weemoedige, doch niet onrealistische kop ‘Na de kroningsfeesten’ met
vooruiziende blik op het bestaan van zijn bedrijf attendeert. Zo nu en dan vangt men
ook nog een glimp op van wat de inheemse bevolking nu van al deze festiviteiten
vindt, getuige een ingezonden stuk in de Java-Bode van 22 augustus:
Geachte redacteur,
Reeds met een enkel woord werd door u krachtig aangedrongen op het
nemen van maatregelen om de inlanders te overtuigen dat het niets dan
ellendige laster is dat het gouvernement op straffe van mishandeling enz.
van hen zou eischen het vlaggen en het zich tooien met driekleurige of
oranje-lintjes. Want inderdaad, het is noodig dat dit den armen stumpers
worde duidelijk gemaakt.
Ik was zoo goed niet of ik moest mijn ganschen bediendenstoet - ik deed
het op verlangen van mijn vrouw - voorzien van
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Boven: Advertenties uit de Java-Bode 23 augustus 1898.
Onder: Advertentie uit De Locomotief 29 augustus 1898.
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lint en vlaggetjes. Het is den menschen niet uit het hoofd te praten dat zij,
zonder die sierselen, zullen worden gemolesteerd. Ik vraag mij zelf af of
het plaatselijk bestuur zich niet een oogenblik kan ontrekken aan de
beslommeringen, welke het lidmaatschap van het feestcomité hem op de
schouderen legt, om aan commandanten en adjudanten behoorlijke bevelen
te geven, welke de inlandsche bevolking tot rust stemmen.
Op woensdag 31 augustus gaf de Java-Bode een op stevig papier gedrukt feestnummer
uit, versierd met een portret van de koningin en met gekleurde ornamenten. Het bevat
een proclamatie van de vorstin zelf, toespraken van zowel Europese als Indonesische
gezagsdragers (de laatste tweetalig weergegeven, zowel in het Maleis of Javaans als
in het Nederlands), verslagen van de feestelijkheden tot dan toe en een lijst van de
gelukkigen, wien een koninklijke onderscheiding te beurt is gevallen. Kroningsverzen
zoekt men er echter tevergeefs. Daarvoor moet met de gewone editie van de dag
ervoor opslaan. Die opent met een redactioneel van Daums plaatsvervanger De Laat
de Kanter, waarin onder meer gewaarschuwd wordt voor socialistische en
anarchistische opruiing, en voor het ‘roode spook der revolutie’ dat in Europa de
kop opsteekt. Deze aflevering bevat twee verzen: een gedicht op de vaderlandse vlag,
en een feestzang, ‘in allen eerbied gewijd aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina’.
De auteur weet een verrassend verband te leggen tussen data die voor het vorstenhuis
van belang zijn en zijn eigen persoonlijke geschiedenis: de sterfdag van Willem III
was eens zíjn trouwdag, de dag dat Wilhelmina belijdenis deed is zíjn verjaardag,
en op de dag van de inhuldiging is zíjn vrouw jarig. Niets is toeval. Alleen het slot
van dit omvangrijke, achtentachtig regels tellende dichtstuk verwijst naar de kolonie:
Aanvaard dit korte lied, mij in het hart gegeven.
't Zij u een klein bewijs hoe ook in 't verre Oost
't Oranje Boven spreekt, Uw beeldt'nis wekt ten leven,
En 't blanke en bruine ras zich in uw heil verpoost.

In het Soerabaiasch-Handelsblad van 30 augustus heeft de auteur van het zojuist
genoemde poëem over de vaderlandse driekleur een meer dan honderd verzen lang
gedicht gewijd aan de inhuldiging. Onder de titel ‘'t Is dag!’ bezingt hij allereerst de
nachtzijde van de geschiedenis van het vorstenhuis door alle sterfgevallen sinds de
dood van koningin Sophie op sombere toon onder de loep te nemen, om dan
uiteindelijk de dageraad te bejubelen die met de troonsbestijging van de jeugdige
vorstin is aangebroken:
't Is dag!
Op dus van Eems tot Scheldemonden
In Oost en West tot Hem, der vorsten Koning,
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‘Kroningsfeest te Soerabaja’ (in: Rob Nieuwenhuys, Baren en oudgasten. Amsterdam 1981, p. 142).
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Dat zijn genâ beschermend haar omzweve
Haar, Wilhelmina, Haar, ons aller hope!
Dat Zijne kracht Haar sterkend moog doorwaren
Haar, Wilhelmina, onze Koningin!

De oogst aan specifiek Oost-Indische verzen moge, wat de kranten betreft, dan erg
mager zijn, veelvuldig wordt verwezen naar of geciteerd uit de gedichten die Nicolaas
Beets en H.J.A.M. Schaepman aan de jeugdige vorstin hebben gewijd. Beets, nu
veelal aangeduid als ‘de grijze bard’, was geboren in het jaar dat Willem I werd
ingehuldigd en had in zijn lange leven een nauwe band met het vorstenhuis
opgebouwd. Hij was bevriend met Willem III en kende ook de jonge koningin van
zeer nabij. Nu wist hij aan zijn bijkans verroeste lier nog een vrome cantate te
ontwringen:
Eerbied voor uw jeugd en jonge jaren,
Eerbied voor uw vroege koningskroon;
Eerbied voor uw deugd en reine zeden,
Eerbied voor den koninklijken moed,
Waar Gij 't zorglijk pad meê op wilt treden,
Aan de hand van God, die U behoed'!

Schaepman, de voorman van het katholieke volksdeel, schreef een afzonderlijk
uitgegeven ‘Kroningslied’ waarin alle thema's en motieven van de negentiende-eeuwse
kroningsverzen lijken samen te komen: van het groots verleden tot het blijde heden,
van vrijheid, heerlijkheid en zefstandigheid tot eendracht en godsvrucht. Het 26
pagina's lange dichtstuk opent aldus:
Een lied voor U, mijn Koningin!
U, Wilhelmina van Nassouwe,
Mijn eerbied, liefde, hulde en trouwe,
Mijn ziel en zin!
Gij wijdt een nieuwen eeuwkring in;
Nu de oude in neev'len weg gaat vagen,
Doet Gij de Oranjezonne dagen
In vredelicht en glorieschijn,
Gij, ons Oranjemaagdelijn,
Nu onze hooggezeten Vrouwe,
Wier rijk de zonne steeds verlicht,
De sawahs ginds en hier de gouwe,
Vulkanen ginds, hier 't vergezicht

En tegen het eind van zijn omvangrijke vers stelt de dichter vast:
Gij, Koningin, die met Uw lieflijk licht
Uw jongen dag doet jubelen en blozen,
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Gij vraagt geen strijd en houdt geen hooggericht,
Gods liefde heeft U voor uw volk gekozen,
Gij zijt de liefde, uit heel 't verleden bloeit
De liefde, die uw volk voor U ontgloeit.

Bij alle eenheid in de kroningsverzen openbaart zich hier één belangrijk verschil:
het wapengekletter dat ons uit de verzen voor Willem I en II nog zo veelvuldig
tegemoet klinkt, en dat zich bij de troonsbestijging van Willem III al veel minder
deed horen, blijkt intussen geheel verstomd: het heeft plaatsgemaakt voor de liefde.
Was Willem I de vader van het Hollandse huisgezin, Wilhelmina is de jeugdige
moeder daarvan geworden. Haar komst heeft de glorie van het nieuwe: zij is jong,
zij is een vrouw, hetgeen na de oude norse Willem III voor velen een verademing
moet zijn geweest, een bevestiging van eigen jeugd en levenskracht, een symbool
ook van de nieuwe eeuw die zich aandiende. Zo straalt de glans die men de troon
verleent uiteindelijk weer terug op degenen die zich er omheen scharen, zowel in
Nederland als in Indië. Opmerkelijk is dat de dichters in Holland bijna nog meer
aandacht aan de koloniën besteden dan de poëten in de Oost. Die laten vooral zien
dat men zich in Indië juist in deze feestelijke dagen heel sterk verbonden voelde met
het moederland, een term die door de inhuldiging van Wilhelmina een nieuwe, bijna
letterlijke betekenis heeft gekregen.
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‘Daar heb je waarachtig wéér een Indische roman!’
Indische literatuur en literaire kritiek tussen 1885 en 1898
Gerard Termorshuizen
Knollen voor citroenen
In de jaren zeventig van de negentiende eeuw begon de Indische literatuur aan een
opmerkelijke opmars. Het feit dat er vanaf 1870 een nieuwe fase (de ‘moderne tijd’)
aanbrak voor de kolonie, had hier alles mee te maken. Laten we overigens ook niet
vergeten dat Multatuli's Max Havelaar (uit 1860) een belangrijke voortrekkersfunctie
heeft vervuld bij die opbloei van de koloniale letterkunde.
In een recent artikel heeft Olf Praamstra de sinds 1870 ‘aanzwellende stroom van
Indische letterkunde’ zichtbaar gemaakt door middel van een grafiek. Daaruit blijkt
dat vooral vanaf 1885 sprake is van een, in Praamstra's woorden, ‘continue stroom
Indische literatuur’.1 In die jaren tot aan het eind van de eeuw verschijnen - ik doe
maar een grove greep - naast de tien romans van Maurits (Daum dus), Perelaers
spraakmakende maar nogal ridicule opiumroman Baboe Dalima, de eigenzinnige
verhalen van C. van Nievelt, J.P. Schoemakers Schetsen uit den Atjehoorlog, de
romans van J. Dermoût, Creusesols Op en om Soeka Sepi, Victor Ido's eerste proza
en toneel, en héél veel boeken van vrouwelijke auteurs: Nji-Sri, M.C. Frank, Dé-lilah,
Annie Foore en de meest productieve uit dit ‘damescompartiment van de Indische
letterkunde’ (het is Rob Nieuwenhuys' karakterisering!) Melati van Java en Thérèse
Hoven.
Een enkel woord over die schrijfsters: geen van allen hebben ze hun tijd overleefd
(een lot dat ze overigens delen met verreweg de meesten van hun mannelijke
collega's). Niet alleen bleek hun talent te gering, ook het feit dat zij voor het merendeel
schreven vanuit het idee dat literatuur de lezer diende te ‘verheffen’ en ‘veredelen’,
maakte hun werk voor latere generaties ongenietbaar. Aan hun ‘idealistische’ idée
fixe vielen zaken als een verantwoorde karaktertekening en een adequate motivering
van het denken en handelen van de personages ten offer. Ook een zich steeds maar
weer opdringende soort ‘gevoeligheid’ stond een aannemelijke presentatie van de
werkelijkheid in de weg. Bij deze schrijfsters vinden we - bij de een meer dan bij de
ander - de intrige
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gebracht binnen het keurslijf van het traditionele procédé van zieleadel en
schurkenstreven, gekwetst en hersteld eergevoel, heldhaftige opofferingsgezindheid
en onbaatzuchtige liefde, geween en ander pathos.
P.A. Daum, in het begin van de jaren tachtig bekeerd tot een realistische opvatting
van literatuur, heeft zich in zijn gevatte kritieken verschillende malen afkeurend
uitgelaten over hun boeken. Opvallend is dat hij in die besprekingen niet naliet een
relatie te leggen tussen hun werk en bepaalde sociale achtergronden, met name waar
het de positie van de vrouw uit de betere kringen betrof. Alleen al daarom zijn z'n
uitspraken zo de moeite waard. Over Annie Foore die hij van al die schrijvende
dames het hoogst inschat - dat vinden ook wij, met haar Bogoriana in gedachten,
nog steeds - merkt hij op dat zij haar talent heeft ‘verknoeid’ aan het ‘afgezaagde
thema van treurspel en dolk en geween’, aan het ‘conventioneel romantische van
voor veertig jaren in slaapbroek en kabaja’. Maar, stelt hij de vraag, hoe zou zij
eigenlijk de Indische realiteit hebben kunnen weergeven, ook al zou zij dat hebben
gewild? Immers
[zij] is een vrouw, een dame, en zij leeft derhalve in een te beperkten kring
om zelfs te weten en duidelijk te beseffen, wat in haar naaste omgeving
voorvalt. Zij merkt wel op, maar zij kan uit den aard harer positie het
werkelijke leven in zijn geheelen omvang en in zijn détails niet zien, want
iedereen beijvert zich het zooveel mogelijk voor haar verborgen te houden
en zij ontwaart slechts nu en dan de onmogelijk weg te moffelen resultaten.
Zoo is over het algemeen de toestand der beschaafde fatsoenlijke vrouw
in onze maatschappij. Iedereen tracht haar een knol in de hand te stoppen,
zeggende: ‘dit is nu de citroen des levens.’ Kan het dus anders, dat, waar
zij als schrijfster ons het leven wil schetsen, men - dezelfde ‘men’, die
haar hielp misleiden! - spottend uitroept: ‘Houdt gij ons voor den mal?
Denkt gij dat wij, mannen, geen knollen kunnen onderscheiden van
citroenen?’2
In de laatste woorden gaat de kritiek over in begrip, meer nog: in verwijt jegens een
door mannen geregeerde samenleving die de welopgevoede vrouw weghield van het
‘volle leven’ en het haar daardoor onmogelijk maakte de wereld te zien en te ervaren
zoals zij was.

‘Alweer een “Indische roman”!’
De zojuist genoemde auteurs die in de jaren tachtig en negentig over Indië schreven,
zijn slechts de bekendste. Buiten hen doken er steeds weer nieuwe schrijvers en
schrijfsters van Indisch proza op. Ook de kranten in de kolonie ziet men steeds
regelmatiger Indisch proza opne-
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men als feuilleton, dat vervolgens al dan niet in boekvorm verscheen.
Het lijkt een niet onaardige veronderstelling, dat het succes dat Maurits in Indië
had met zijn romans mede invloed heeft uitgeoefend op die maar steeds toenemende
productie. Grappig genoeg doet Daum zélf ons die veronderstelling aan de hand.
Ironisch en lichtvoetig zoals altijd in zijn literaire kritieken, merkt hij in augustus
1896 naar aanleiding van de pas uitgekomen Indische roman Jeanette Clifton van
een zekere Reimond op:
Dus alweer een ‘Indische roman’! Daar gaan tegenwoordig geen veertien
dagen voorbij of zoo'n product ziet het licht. Het is blijkbaar een soort van
speculatie geworden op het publiek dat voor eenige jaren enkele Indische
romans goed heeft ontvangen, zoodat er herdrukken [...] van zijn noodig
geweest. Die romans waren vrij eenvoudig geschreven en lazen
gemakkelijk. En iedereen, die wel eens 'n klapperboom had gezien, schijnt
toen tot de overtuiging te zijn gekomen, dat het niet de moeite waard was
ook eens zoo'n Indischen roman te schrijven. Wat was dát eenvoudig! En
de uitgevers schijnen gedacht te hebben: O, wil het publiek ‘Indische’
romans, - vooruit dan maar!
Of het succes ook moest gezocht worden in de wijze, waarop ze geschreven
waren - die vraag schijnt niet aan de orde te zijn geweest.
De persen hebben gekraakt onder het afdrukken van zoo ontzettend veel
vellen Indische romans; tal van spiksplinternieuwe namen en pseudoniemen
hebben zich opgedaan; maar de herdrukken [...] zijn achterwege gebleven;
het publiek is wantrouwend geworden; enkel de leestrommels slikken haar
contingent aan rijp - s'il y en a -, aan groen altijd; en zoo ooit aan dat laatste
gebrek mocht zijn geweest, - sedert de stroom van Indische romans zo
rijkelijk vloeit, is dat zeker het geval niet.
Een roman - onverschillig of het een ‘Indische’ is of een andere, - is in
zekeren zin als hazepeper; het talent van den schrijver is de haas. Ontbreekt
dat talent, dan is het boek een ‘Indisch’ of een ander prul, in den
tegenwoordigen tijd niet eens meer goed voor een oud Europees gebruik.
Nu moet men niet denken, dat ik hier schrijf over den inhoud van het boek
Jeanette Clifton. Dat heb ik nog niet gelezen en ik kan dus volstrekt niet
zeggen of dit niet wellicht een hazepeper is mét haas. Wat ik schreef, vloog
mij zoo door het hoofd, toen ik een exemplaar van den uitgever ontving,
wat mij deed uitroepen: daar heb je waarachtig weer een Indischen roman!3
En zo hebben we Daum weer in ons midden. Sprekend over de eind
negentiende-eeuwse koloniale letterkunde kan dat ook moeilijk anders.
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Hij was de belangrijkste Indische romancier uit die dagen. Voor nogal wat Indische
recensenten ging Maurits' proza fungeren als een soort standaard waaraan het niveau
van het werk van andere koloniale auteurs werd afgemeten. Met een vaak negatieve
uitkomst. Niet zelden tonen zij zich - zoals Daum dus - weinig gelukkig met de
spectaculaire ‘bloei’ van de Indische bellettrie. J.E. Jasper bijvoorbeeld (zelf een
schrijver) schrijft in 1900 in het Soerabaiasch Handelsblad:
Met een wonderbaarlijk snelle opeenvolging verschijnen er Indische
romans; ze dringen zich op met 'n brutaliteit, die me versteld doet staan;
ze bevatten stukjes, die banaal en leugenachtig zijn en al maar door gaat
de stroom van litterarische onzin, die bedacht en geschreven wordt over
onze koloniën.4
En een jaar daarvoor merkt een zich ‘Sylph’ noemende recencent in de Java-Bode
op over Sakinum, een Indische roman van G. Dompers:
Dat gaat z'n gangetje met die Indische romans. De een vóór, de ander na
en allemaal zóó schrikkelijk kunsteloos dat je lust krijgt in vloeken. [...]
Dit ééne van bovenstaanden naam [Sakinum, GT] is zoo'n godzalig prul,
dat het niet uit te lezen is. Een hellestraf. [...]
Geen talent, geen begrip, geen stijl, geen taalgevoel, geen taalgehoor.
Tóch schrijven!5

Literaire kritiek in Indië
Met het citeren van Daum, Jasper en Sylph zijn we terechtgekomen bij de literaire
kritiek. Wat was haar positie in de kolonie van die dagen, en hoe ontwikkelde zij
zich?
In een eerder artikel heb ik erop gewezen, dat er in Indische kranten aanvankelijk
nog maar heel weinig over literatuur (en kunst in het algemeen) werd geschreven.6
Die kranten hadden een relatief klein lezerspubliek en werden tot omstreeks 1900
geleid door één of - in het geval van de grootste bladen - hoogstens twee redacteuren.
Omdat ook het aantal medewerkers en correspondenten beperkt was, moesten Indische
redacteuren heel veel alleen doen en stonden zij constant onder een geweldige
werkdruk. Op wat uitzonderingen na, en dan doel ik op hen die een bijzondere
affiniteit hadden met de schone letteren (zoals Daum, Brooshooft en Uilkens), kwamen
krantenleiders vrijwel nooit toe aan de bespreking van bellettristisch werk.
Pas in de loop van de jaren negentig, wanneer de oplagen van de kranten wat groter
worden en er wat meer financiële armslag is, verandert deze situatie en komt de
literatuur geleidelijk meer aan bod; aan het eind van de eeuw ziet men zelfs dat de
literaire kritiek zich in
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bepaalde (grotere) dagbladen een min of meer vast plaatsje heeft verworven. Naast
besprekingen van buitenlandse (vooral Franstalige) literatuur treft men in toenemende
mate recensies en beschouwingen aan van en over Nederlands literair werk. Dat
daaronder vooral de over Indië handelende romans en verhalen aandacht kregen,
spreekt vanzelf.
Wat in de ontwikkeling van de Indische literaire kritiek opvalt, is dat
boekbesprekingen en literatuurbeschouwingen niet alleen door in de kolonie wonende
recensenten (krantenredacteuren en ‘medewerkers’) werden geschreven, maar ook
(en in toenemende mate naar het einde van de eeuw toe) afkomstig waren van in
Nederland woonachtige, van literatuur ‘verstand hebbende’, correspondenten.

Idealisme contra realisme
Tot die vaderlandse literaire critici hoorde Anna de Savornin Lohman die eind jaren
negentig kritieken ging schrijven voor het Soerabaiasch Handelsblad. Zij was het
die vanuit haar traditioneel-idealistische opvatting over literatuur in juni 1898 een
scherpe aanval deed op Maurits en zijn werk. Zij beschuldigde hem ervan zich bij
de keuze van zijn verhaalstof liever te laten inspireren door het kwade dan door het
goede in de mens, liever de schaduwzijden van het Indische leven te accentueren
dan stil te staan bij het mooie en verheffende daarin. En daarom vindt men in zijn
werk, aldus de freule, ‘onsmakelijke voorstellingen’ en ‘in-gemene toestanden’ in
plaats van ‘wezenlijk goed-doordachte, pakkende, van 't Indisch natuurschoon
vertellende beschrijvingen van dat boeiende, intieme, eenvoudige Indische leven dat
[er] ook is.’
Vanzelfsprekend herkende Daum dit soort kritiek onmiddellijk. Hij meende ook
te moeten reageren, niet om zijn eigen oeuvre te verdedigen tegenover een criticia
die hij toch onbereikbaar wist voor zijn visie op literatuur, maar veel meer om haar
en zijn lezers nog eens te herinneren aan enkele voor de roman en de literatuur in
het algemeen geldende principiële noties. Ik heb eerder geschreven over deze fraaie
(enkele maanden voor zijn dood in het Bataviaasch Nieuwsblad opgenomen) repliek,7
en laat haar daarom hier rusten. Wat ons hier echter wel dient bezig te houden, is dat
Anna de Savornin Lohman met deze aanval op Daum én sommige eerdere stukken
de ook in de koloniale kranten gevoerde literaire ‘richtingen’-strijd tussen idealisme
en realisme stevig aanscherpte en daardoor meer reliëf gaf. Het leidde enkele malen
tot een boeiende polemiek.
Dat literaire twistgeschrijf was er trouwens al eerder: in 1892 bijvoorbeeld met
die heftige aanvaring tussen de in Batavia gestationeerde (aartsconservatieve) pater
G. Jonckbloet (hij was enige tijd redacteur van de Bataviase krant Express) en P.
Brooshooft, de hoofdredacteur van De Locomotief die ook als schrijver en literair
criticus aan de weg timmerde. Aanleiding tot het conflict was de benoeming tot lid
van de
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Omslag (1e en 2e druk) van de laatste roman, Aboe Bakar, van P.A. Daum.
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Académie française van Pierre Loti, de gevierde maar om (onder meer) zijn
‘onzedelijkheid’ eveneens verguisde Franse schrijver van ‘koloniale’ romans.
Jonckbloet vond die benoeming een schande, en schold Loti publiekelijk uit voor
‘een scharrelaar’ (vanwege diens ‘wellustige njai-vereering’) en ‘een patser’: een
man uit de school van Zola, ook al zo'n goddeloze wroeter in vuil! Brooshooft,
bewonderaar van beide Franse schrijvers, repliceerde onder meer als volgt:
Vooral een geestelijke (orthodox gereformeerd, Katholiek, Grieks, Joods,
Mohammedaans enz.) die zijn menselijk maakseltje van
geloofsvoorschriften wil doen doorgaan voor instellingen Gods, moet,
dunkt mij, een ander aldus scheldende, de ogenblikkelijke repliek
verwachten... ik zal maar niet invullen.8
Dat was nogal wat. Zijn zeer scherpe weerwoord besluit Jonckbloet met:
Wie de moraliteit een slag in het gelaat geeft en de grondvesten der
menschelijke maatschappij poogt te vernielen, al ware hij de
kunstvaardigste schrijver ter aarde, zal, ondanks de protesten van Mr.
Brooshooft, ondervinden, dat ik nog iets anders in mijn schrijfkoker heb
dan de gewoonlijk door mij gebezigde milk of human kindness.9
Twee mensen, oordelend uit totaal verschillende werelden. Onverzoenbare
standpunten, voortkomend uit elkaar niet verdragende levensbeschouwingen: de
vrijzinnige Brooshooft tegenover de jezuïet Jonckbloet, de libertijn Daum contra de
puriteins-calvinistische juffrouw Lohman. De laatste werd eind 1898 in haar
opvattingen bijgevallen door een andere scherpslijper: Henri Borel. Het blijkt uit een
artikel in het Soerabaiasch Handelsblad, waarin hij reageert op een door haar aan
De Gids gedaan verwijt werk (‘gemene taal’) van Cyriel Buijsse en Herman
Heijermans op te nemen. Dat tijdschrift, zo corrigeert hij haar, kan moeilijk anders,
omdat het nu eenmaal rekening moet houden ‘met de verschillende smaken der
diverse abonnés’. In haar afkeuring van de genoemde schrijvers is hij het echter
volmaakt met haar eens:
in onze moderne literatuur is nu eenmaal, helaas, die lagere soort kunst,
die proletariërs-lectuur een populair ding geworden, en die schrijvers als
Heijermans, Buijsse c.s. zijn toonaangevers en autoriteiten. Het is treurig,
maar het is zoo.
‘Het is aan U, als aan enkele anderen’, roept hij de freule ten slotte toe, ‘om den
gedegenereerden smaak van het publiek, dat nu Buijsse en Heijermans geniet, te
veredelen [...].’10
Zo zien we in de Indische pers de traditioneel-idealistische visie op de schone letteren
met als belangrijke exponenten Jonckbloet, juffrouw Lohman en Borel tegenover de
moderne, de beschrijving van de werke-
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lijkheid als axioma nemende, opvatting van literatuur, met als voornaamste
verdedigers Brooshooft, Daum én - zijn naam is nog niet gevallen - Hans van de
Wall.

De ‘sociale leugen’: Van de Wall contra Creusesol
Van de Wall werkte als kunstrecensent voor het Bataviaasch Nieuwsblad, de krant
van Daum. Deze laatste heeft een naar ik vermoed aanzienlijke invloed uitgeoefend
op deze begaafde Indische jongen. Van de Wall zelf heeft zich daar trouwens
meermalen over uitgesproken. Zoals vlak na Daums dood: ‘Zoowel op het gebied
van het practische leven als op dat van journalistiek en litteraire kunst ben ik den
overledene veel verplicht. Laat ik dit openlijk denkbaar erkennen.’11
Van de Wall schreef aanvankelijk alleen over muziek, maar eind jaren negentig
ging hij dat ook doen over literatuur. En hoe scherp en geestig kon hij dat. Laten we
even naar hem luisteren. Bijvoorbeeld als hij het heeft over de manier waarop Jan
ten Brink de Indische bellettrie meende te kunnen bespreken in zijn in 1897
uitgekomen Geïllustreerde geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Anderhalve
bladzijde (op een totaal van 700) besteedde Ten Brink slechts aan deze literatuur,
stelt Van de Wall vast. En daarvan wordt dan nog een groot deel gewijd aan de
‘bombast’ en het ‘lawaai’ van Mina Krüseman:
Het ware stellig beter geweest, indien deze Leidsche professor wat meer
recht had laten wedervaren aan werken als Annie Foore's Bogoriana en
Maurits' Ups en Down's, die op moeilijk te overtreffen wijze de
samenleving van het moderne Indië [...] weergeven, hoezeer de
kunstrichting van beide auteurs ook uiteenloopt. Instede daarvan worden
de allereerste pennevruchten van Melati van Java bizonder geroemd en
Perelaer geprezen [...].
Ten Brink noemt die geschriften over Indië ‘een soort van Nederlandsch-Indische
literatuur’, noteert Van de Wall met verontwaardiging:
Deze minachting kan ik alleen verklaren uit de omstandigheid, dat Jan ten
Brink nu eindelijk zelf eens begint te walgen van 't geen hij vroeger schreef:
Oost-Indische Dames en Heeren, die immers ook tot die ‘soort literatuur’
behoort? Bovendien, wanneer men aan zoo'n ongeneeslijke
schrijfdysenterie laboureert als onze Jan, dan kan 't niet anders of de
functiën der hersenen worden allengs zwakker.
Over die ‘schrijfdysenterie’ merkt Van de Wall ook nog op:
in Nederland zelf wordt hij door velen om zijn verbazende geestelijke
vruchtbaarheid, welke herinnert aan de baringlust
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van konijnen en kikvorschen, in de maling genomen. Zijn uitgesproken
en neergeschreven gedachten zijn er dan ook naar.12
Hoezeer Van de Wall een literaire geestverwant was van Daum, moge onder meer
blijken uit een op 3 augustus 1898 door hem (onder zijn pseudoniem Victor Ido) in
het Nieuw Bataviaasch Handelsblad geschreven literaire causerie. Hij reageerde
daarmee op een door Creusesol in een Soerabajase krant geplaatst artikel, ‘Over den
pagger’,13 over Indische literatuur. Van Creusesol was korte tijd daarvoor zijn Op en
om Soeka Sepi verschenen. Zowel Daum als Van de Wall hadden deze bundel schetsen
waarderend besproken om de ongedwongen manier van vertellen. En inderdaad, om
dat vertellen zijn ze ook nu nog redelijk leesbaar. Inhoudelijk echter blijven Creusesols
verhalen wel heel erg aan de oppervlakte, en vormen zij het tegendeel van Maurits'
beschrijvingen van het Indische leven. Over dat essentiële verschil tussen Maurits
en Creusesol gaat in feite Van de Walls causerie van begin augustus 1898.
Refererend aan zowel diens schetsen als aan wat deze in ‘Over den pagger’ te
berde had gebracht, stelt hij dat Creusesol en Anna de Savornin Lohman in hun
manier van kijken naar de wereld eigenlijk geen haar van elkaar verschillen. Zoals
zíj ziet hij ‘alleen het oppervlak, den schijn [...]; het wezen, de kern kent hij niet.’
Al dan niet opzettelijk blijft hij blind voor de ‘schaduwzijden van Indië’. Zeker, geeft
Van de Wall volmondig toe: er is veel goeds in ‘ons tweede vaderland’, maar ‘dát
betreft het Indië, dat men ziet; dát geldt de oppervlakte: zonneschijn, mooie natuur,
cosmopolitisme, uiterlijke Staatsregeling.’ Dan vervolgt Van de Wall:
Maar ik heb even willen wijzen op het Indië, dat de meesten onzer niet
zien. De romanschrijver, die zooveel verder blikt en zooveel dieper zoekt
dan het gros zijner lezers, komt er dus als van zelf toe, wat meer te vertellen
van de dingen die aan veler oog ontgaan. Is 't dan wonder, dat er van die
nuchtere zielen zijn, die onder de lezing van menigen Indischen roman in
onnoozele simpliciteit uitroepen: Neen, maar, dát kan niet waar zijn! ik
heb er nooit van gehoord; dat is stellig overdreven! enz.
Creusesol zegt, dat onze romanciers kwaad stichten door de afschildering
van booze karakters en rotte toestanden; met meer recht meen ik hem te
mogen verwijten, dat hij zijns ondanks den socialen leugen in de hand
werkt door van Indië alleen de helle lichtzijden te willen zien, vergetend,
dat, hoe feller het licht, hoe zwarter de schaduw is.14
Hoe goed zag Van de Wall, en hoe voortreffelijk wist hij dat inzicht te formuleren.

Eindnoten:
1 Olf Praamstra, ‘De omstreden bloei van de Indisch-Nederlandse letterkunde. Een afbakening
van het corpus’. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taalen Letterkunde, dl 113, afl. 3, pp. 257-274
(voor de grafiek, zie p. 268).
2 Bataviaasch Nieuwsblad 20-8-1887 (‘Uit onze Zaterdagsche portefeuille’).
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100 jaar Feiten en fantasiën over Java
Joop van den Berg
Een eeuw geleden - in het roemruchte jaar 1898 - verschijnt in Singapore een
Engelstalig boek, getiteld Facts and Fancies about Java. De auteur wordt op de
titelpagina als volgt omschreven: Miss Augusta de Wit. Het boek is in feite een
bundeling van een reeks schetsen, die eerder in de krant Straits Times was verschenen,
en de naam Miss Augusta de Wit blijkt geen pseudoniem te zijn. Het is de ware naam
van een Nederlandse residentsdochter, geboren in 1864, die de eerste tien jaar van
haar leven in Indië had doorgebracht. Vervolgens was zij naar Nederland gegaan en
had na haar middelbare school Engels gestudeerd in Cambridge en Londen. In het
jaar 1894 is zij lerares Engels en Duits in Batavia en in die tijd zijn de bijdragen
ontstaan aan het eerder genoemde Engelstalige dagblad in Singapore.
Het boek wordt aanvankelijk in Nederland en in Nederlands-Indië nauwelijks
opgemerkt. Het deel van de bevolking dat toen Engels kon lezen was klein en de
belangstelling voor boeken over Nederlands Oost-Indië ook niet bijster groot. Daarbij
kwam nog dat het boek Augusta de Wits debuut was en men in 1898 nog nooit eerder
van haar had gehoord.
Het boek wordt twee jaar later bij Van Stockum in Den Haag in een Nederlandse
vertaling heruitgegeven onder de titel Java -feiten en fantasiën en verlucht met maar
liefst 160 foto's. De Nederlandse uitgave is vooral te danken geweest aan een
jubelende kritiek in het gezaghebbende literaire maandblad De Gids van juni 1898
door Henri Borel.
Borel was destijds een middelmatig auteur maar als criticus van de Indische
bellettrie genoot hij een zekere faam, al was het alleen al omdat hij jaren in Indië
had doorgebracht, maar ook omdat hij - en dat moet gezegd worden - over een grote
eruditie beschikte. Borel is uitgesproken lyrisch over het debuut van Augusta de Wit
en nadat hij een fragment eruit heeft geciteerd, schrijft hij:
Dit is mooi, dit is fijn geobserveerd, dit is sierlijk, gracieus en intiem, en
dit is allerliefst beminnelijk. Hoe bewonder ik de
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Titelpagina van Facts and fancies about Java (Singapore: ‘Straits Times’ Press, 1898).
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schrijfster, zó iets liefs en moois te voelen, in dat milieu? [...] O! als er
eens een paar schrijvers opstonden als Augusta de Wit, dan zou er eindelijk
eens hoop ontstaan een nederlandsindische litteratuur te krijgen, die door
haar verfrissende, verreinende invloed het leven hier kon zuiveren van
materialisme en geldzucht.
Borel besluit zijn recensie met de constatering dat dit ‘het eerste boek is van een
werkelijk artiest en poëet, dat in lange jaren over Indië is verschenen en dat het hem
een zoete hoop geeft voor de toekomst’.1
Borel stond niet alleen in zijn oordeel, want in 1900 zal ook mr. C.Th. van
Deventer, woordvoerder van wat later genoemd zou worden ‘de etische richting’,
bekend parlementariër en schrijver van ‘Een Eereschuld’, zich eveneens in De Gids
bijzonder enthousiast tonen over de door Augusta de Wit verzamelde feiten en
fantasieën over het eiland Java.
Waarom vonden de tijdgenoten dat het boek zo met kop en schouders uitstak boven
het doorgaans gebodene in de Indische bellettrie? Wat was er dan zo bijzonder aan
het boek?

De feiten
Aan de eigenlijke inhoud van het boek - de vermelde feiten dus - kan het niet gelegen
hebben, want die waren de doorsnee eerste ‘indrukken van een totok’ om maar eens
terug te grijpen naar de titel van het succesboek over Indië dat de volksschrijver
Justus van Maurik in 1896, twee jaar eerder, had doen verschijnen.
Het boek Facts and Vandes geeft in successie de indrukken van Augusta de Wit
weer van de aankomst in de hoofdstad Batavia, het hotelleven aldaar, met het
onvermijdelijke paginalange verslag over de Indische rijsttafel, het Indische huis,
wat straattoneeltjes, het leven op een afgelegen onderneming en een bezoekje aan
een inlandse dessa.
Niets bijzonders, een nogal stereotiepe keuze uit het rijke Indische leven, want op
dezelfde wijze deden dat al eerder W.L. Ritter, M.Th. Perelaer, W.A. van Rees, A.
Weremeus Buning en Justus van Maurik, en in hun voetspoor lieten nog eens tientallen
andere, minder getalenteerde, auteurs deze Indische fenomenen de revue passeren.
Waren hun onderwerpen dus veelal dezelfde als bij Augusta de Wit, toch zijn er
opmerkelijke verschillen in visie en in de wijze van beschrijven. Bij de eerder
genoemde schrijvers prevaleert toch veelal een door en door westerse kijk op deze
typisch Indische zaken. Indië is voor hen toch niet zo zeer een fraai oord als wel een
vreemd oord, waar de westerling in feite niets te zoeken heeft op het gebied van
verruiming of verrijking van de geest. Het is in hun ogen vooral een plek om snel
rijk te worden en dan weer spoorslags naar het Westen terug te keren. Belangstelling
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Augusta de Wit op 38-jarige leeftijd. Een portretfoto uit De Godin die wacht (1903).
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voor de zaken die Indië zo eigen zijn is dan dus een wat overbodige zaak. Indië is,
in hun ogen, een land zonder ‘schoonheid, goedheid of geluk’, tenminste niet wat
wij, Europeanen, onder die begrippen verstaan.
Welnu, volgens Augusta de Wit bezit juist het Oosten die sleutel tot ‘schoonheid,
goedheid of geluk’ en dat zijn zaken die de westerling toch ook onbewust als essentieel
voor dit leven beschouwt. En zij wil tevens bij de beschrijving van de meeste gewone
dingen de begrippen schoonheid en goedheid betrekken. Omdat zij een nazaat is van
de Tachtigers probeert zij als het ware de schoonheid van de Indische werkelijkheid
op te roepen door reeksen van impressies over licht en kleur, geuren en geluiden,
kortom stemmingsbeelden in een veelheid aan woorden. Zij schildert met woorden
en probeert daarmee de alledaagse werkelijkheid te verheffen en drager te maken
van schoonheid en goedheid. Voor iemand met een sterk plastisch vermogen speelt
hierbij de grootse Indische natuur dan een uiterst belangrijke rol.
Een voorbeeld: het beroemde Koningsplein in Batavia wordt door de meeste
schrijvers in de regel afgedaan met de mededeling dat het een gigantisch plein is,
omzoomd door statige witte villa's en het middelpunt is van allerlei militaire
exercitie-oefeningen. Bij Augusta de Wit lezen wij over het Koningsplein onder meer
het volgende:
Die wijdte van hemel geeft aan het Plein een eigen toon en een eigen
atmosfeer. De veranderingen in den loop van den dag en van het jaargetijde,
waarnaar in de straten maar te gissen valt, hier vertoonen zij zich in al hun
tinten en trekken. Het licht mag al fèl genoeg schijnen tusschen de
witgepleisterde huizen van Rijswijk en Molenvliet - alleen op het Plein
openbaart zich de tropische zonneschijn in al de volheid van zijn kracht.
De groote zon staat te vlammen in de duizelige hoogte; van het verzengde
veld tot aan den gloeienden zenith is de lucht ééne onmetelijke laaie, één
roerlooze vlam, waarin de hooge tamarinden dor staan en grauw, het gras
verschroeit en de dorre grond uitdroogt en barst. - De ondragelijke dag is
voorbij. Menschen die van de stad thuiskomen, zien een rozigen schijn
spelen over daken en muren, een lange purpere wolk, die hoog door de
lucht zeilt. Zij, die op 't plein wandelen, aanschouwen een apocalyptischen
hemel en eene verheerlijkte aarde: - een uitspansel in brand; uitbarstingen
en scharlaken roode vlammen door purperende wolken; stroomen vuur,
die door 't smeltende goed en 't doorluchtige groen van den horizont
schieten; heuveltoppen veranderd in kraters en hooge boomen in fonteinen
van purper licht.2
Het is niet wat mensenhanden hebben verricht maar de oppermachtige natuur, die
aan de alledaagse werkelijkheid kleur en gestalte geeft.
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De Indische schilder Jan Toorop bewonderde haar werk bovenmatig en schreef eens
over een van haar novellen: ‘prachtig en psychisch Indisch, dramatisch en nog meer
schoon en fijn’.
Een door en door nuchter man als Du Perron, gevoed door de Forum-keuze van
‘vorm of vent’, was aanmerkelijk minder enthousiast. Hij schrijft: ‘Het lukt ons niet
te vergeten dat Augusta de Wit ons al te vaak vergast op dat bepaalde weeë geurtje
van dierbaarheid [...]. En de literaire weergave van natuurschoon is een literair genre
bij uitstek, dat ons moeilijk verzoent met haar simplistisch-schoolse opvattingen
omtrent het leven.’3

De fantasieën
Voor de lezer van nu is het oordeel van Du Perron er een, waarmee men van harte
kan instemmen. Men kan een eeuw na dato nog wel genieten van de superieure
beschrijvingskunst van de schrijfster, die de natuur dié pracht geeft die zij verdient,
maar als het gaat om de mensen in Indië - met name de Javaan, lees de Indonesiër is haar visie inderdaad simplistisch en naïef.
Bij Augusta de Wit is de Indonesiër zelden een mens van vlees en bloed, en als
hij dat wel is, is hij een onmondig kind dat nog een lange weg te gaan heeft naar de
volwassenheid, naar het op eigen benen kunnen staan. Meteen al in het eerste
hoofdstuk, getiteld ‘Eerste indrukken’, beschrijft zij de Javaanse kooplieden die aan
boord van de oceaanstomer komen om zaken te doen, als volgt:
Van onder den bonten hoofddoek, die schilderachtig hun donker voorhoofd
omlijstte, keken de bruine oogen met dien blik van nadenkelijke - of juist
gedachtelooze? - tevredenheid, dien wij in het Noorden slechts kennen in
de oogen van kindertjes als ze liggen te kraaien in moeders schoot. En
toen ze op onze vragen antwoordden, had ook hun spraak iets kinderlijks
met haar zachte consonanten en haar heldere vokalen, zangerig lang
aangehouden in eene modulatie die de heele toonladder scheen op en af
te gaan.4
Het is een typisch westerse hebbelijkheid om ‘ongeciviliseerde’ volkeren het predikaat
‘kinderlijk’ te geven, als hun gedrag niet overeenstemt met de westerse normen. Als
deze eerste indruk later in het boek wat gerelativeerd zou worden, zou men er vrede
mee kunnen hebben, maar op tal van plaatsen worden dergelijke ‘simplistisch-schoolse
opvattingen’ geventileerd. Nog een voorbeeld:
De Javanen zijn zeer matige eters. Een handvol rijst met een paar korrels
zout en misschien een droog vischje is voldoende

Indische Letteren. Jaargang 13

155
voor het rantsoen van een heelen dag. Wij Europeanen weten natuurlijk
heel goed dat we teveel eten. Maar hoe geweldig we ons overeten, begrijpen
we pas als we zien hoe een Javaan bestaat van omtrent het tiende deel van
onze dagelijksche portie, en daarbij hard werk doet - in het veld arbeidt,
dagen achtereen te voet reist en zware lasten draagt, zonder eenig teken
van te groote inspanning.5
Maar ook over meer fundamentele zaken als het eetgedrag van de Javaan doet zij
uitspraken die nogal aanvechtbaar zijn, en zeker in de ogen van de lezer van honderd
jaar later. Het leven van de Javaanse boer wordt door haar als volgt gekarakteriseerd:
over het geheel een gelukkig leven, vrij van zware zorgen en overmatigen
arbeid, en niet zonder waardigheid of idyllische gratie.
De dessabewoner moet werken, dat is zeker; maar hij behoeft niet te slaven;
eene zeer matige inspanning is voldoende om hem het voedsel en de
kleeding te verschaffen die hij noodig heeft. Zijne buren zijn zijne
bloedverwanten, en, een enkelen twist daargelaten, zijne hulpvaardige
vrienden. Hij heeft zelf het dorpshoofd gekozen, aan wiens autoriteit hij
zich onderwerpt, en is vrij om de voorvaderlijke wet van den adat te volgen,
die voor hem de belichaming is van de hoogste wijsheid en gerechtigheid.
En zijn dagelijksche arbeid in bosch en veld, die maat houdt met den
terugkeerenden rhythmus der seizoenen, wordt geadeld door menige
plechtigheid en ritus, ter eere van de goden, maar tevens ter vreugde der
aanbidders.6
Inderdaad, een nogal kinderlijke visie, die later keer op keer is weersproken bij de
onderzoeken naar wat wij eufemistisch noemen: de ‘mindere welvaart’ van de
bevolking. Men ontkomt er bijna niet aan dergelijke uitspraken nu in karikaturale
termen af te doen. Is dit terecht?

De ethische richting
Met die opvatting over haar werk zou men - mijns inziens - haar betekenis voor de
Indisch-Nederlandse letterkunde toch tekort doen. Want wat in onze tijd mogelijk
zeer gedateerd aandoet, was dat voor 1898 in een bepaald opzicht zeker niet, want
hoe simplistisch haar visie op de Javaan dan ook moge zijn, zij schreef tenminste
met veel respect over de Javaan en zij beschouwde hem als een volwaardig mens.
Weliswaar een mens die nog veel moest leren, maar wel een mens.
Dat was voor 1898 een bijzondere visie. In het succesboek van Justus

Indische Letteren. Jaargang 13

156

Boekomslag van Java-Feiten en Fantasiën (Den Haag: Van Stockum, 1900).
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van Maurik Indrukken van een tôtôk, dat twee jaar eerder was uitgekomen, wordt tot
drie maal toe de vergelijking met apen gemaakt. Meer humoristisch bedoeld dan
racistisch, maar daarom niet minder kwetsend. Ook de veelgelezen schrijfster Thérèse
Hoven spreekt van ‘apekoppen’ als zij het over de Javanen heeft. Bij veel andere
schrijvers van rond de eeuwwisseling die de Javaan weliswaar in politiek correcte
termen beschreven, blijft toch vaak de indruk achter dat men te doen heeft met een
minderwaardig mens, een wezen dat nooit het niveau van de westerse mens zou
kunnen bereiken.
Bij Augusta de Wit is de Javaan een achtenswaardig mens, al blijft de kloof tussen
Oost en West moeilijk te overbruggen. Haar vierde boek Orpheus in de dessa uit
1903 is daar het levende bewijs van. In dit boekje is de Javaan in zekere zin superieur
aan de blanke omdat hij in staat is ‘de schoonheid, de goedheid en het geluk’ in het
leven te onderkennen, terwijl voor de blanke de zucht naar geld centraal staat. Met
al haar minputen is het toch Augusta de Wit geweest die in de literatuur een
pleitbezorger is geworden voor de onderworpen Javaan.
Ik noemde in het begin al de lovende kritiek van mr. S. van Deventer, de
woordvoerder van de ethische politiek, de man die ook veel aandacht heeft besteed
aan het werk van Kartini en laatstgenoemde deed kennismaken met het werk van
Augusta de Wit. Door hem kwam Augusta de Wit in contact met dat handjevol
mensen, bestuursambtenaren, journalisten en politici, die wij nu als de voorlopers
beschouwen van de ‘ethische richting’. Hun voornaamste doelstelling was het
opheffen van de Javaan naar een menswaardig bestaan. Dat was, zo vonden zij, de
‘zedelijke roeping’ van Nederland. Zij schreven over elkaars werk, beïnvloeden
elkaar en stonden, hoe verschillend ook, voor een politiek van ‘rechtvaardigheid en
eerlijkheid’.
Er is wel eens gesuggereerd dat Augusta de Wit werd opgenomen in de kring van
ethische denkers en er in zekere zin deel van uitmaakte. Ik betwijfel of dit zo is. De
schrijfster was een nogal solitair levend mens, afkerig van maatschappelijke of
politieke stromingen en bewegingen. Omdat zij haar hele leven Miss Augusta de Wit
is gebleven, moest zij als lerares Engels en Duits in haar levensonderhoud voorzien.
Zij had kortom een druk persoonlijk leven met weinig tijd voor conferenties, het
opstellen van beginselverklaringen of het voeren van campagnes. Het wil mij zelfs
voorkomen dat de vertegenwoordigers van de ethische politiek Augusta de Wit meer
‘nodig’ hadden dan zij hen. Ik denk - maar meer dan een hypothese is het niet - dat
het beeld van de Javaan bij Augusta de Wit naadloos paste in de visie van de ethici
op het soort mens dat moest worden ‘opgeheven’. Met Augusta de Wits Javaan voor
ogen - kinderlijk, maar ijverig en goedwillend - konden zij hun boodschap kwijt en
de handhavers van de harde koloniale lijn aanvallen en proberen te overtuigen van
hun gelijk. Augusta de Wits ‘Javaan’ kwam voor de ethische richting als het ware
als geroepen!
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Feiten en fantasieën
Tot slot het volgende. In de Engelstalige edities van Facts and Fancies die zijn
verschenen, heeft het boek een motto meegekregen dat in de Nederlandse vertalingen
van later is weggelaten. Die luidt: ‘Fancy with fact is just one fact the more’, in mijn
eigen vrije vertaling: ‘Fantasieën en feiten tezamen zijn juist een feit temeer’. Het is
een wat cryptische spreuk uit een oud heldendicht. Desondanks denk ik dat het
helemaal opgaat voor de receptie van, en de waardering voor, het debuut van Augusta
de Wit. De vreemde mengeling van feiten en fantasieën bood kennelijk tezamen net
iets meer: een bezielend idee dat indirect van invloed is geweest op de dekolonisatie
van Nederlands Oost-Indië.
Wat kan een auteur uit de Indisch-Nederlandse letterkunde van het jaar 1898 meer
verlangen?

Eindnoten:
1
2
3
4
5
6

Henri Borel, Opstellen. Amsterdam: Veen, 1900, p. 62, 70.
Augusta de Wit, Feiten en fantasiën. Den Haag: Van Stockum, 1900, p. 33.
E. du Perron, Verzameld werk. Deel 2. Amsterdam: Van Oorschot, 1955, p. 630.
Feiten en fantasiën, p. 4.
Feiten en fantasiën, p. 116.
Feiten en fantasiën, p. 236.
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De Indische Navorscher
Daum-drukken
Wellicht zijn er onder u die een (of meer) van de volgende Daum-drukken op de
boekenplank, in een kast of op zolder hebben staan, en daar misschien (of desnoods)
van af willen.

A - Oude drukken:
- H. van Brakel, Ing. B.O.W., de z.g. premiedruk uit 1888, uitgegeven door het
Bataviaasch Nieuwsblad ten behoeve van zijn abonnees
- ‘Ups’ en ‘Downs’ in het Indische leven,
1e druk, Batavia/Nijmegen, 1890 3e druk, Batavia/Amsterdam, 1893
- Batavia-Amsterdam. Reisschets. Premie van het Bataviaasch Nieuwsblad.
Batavia 1895
- ‘Wat staat ons te wachten’. Eene toelichting uit Indië van de koloniale staatkunde
der anti-revolutionaire partij. (Als brochure uitgegeven door J. Wormser,
Amsterdam 1888)
- Souvenir aan het vijf en twintigjarig bestaan der Stoomvaart Maatschappij
‘Nederland’. Batavia/'s-Gravenhage 1895

B - z.g. ‘Salamanders’:
- Uit de suiker in de tabak (3e druk, Amsterdam 1962)
- Goena-goena (12e druk, Amsterdam 1989)

Ik heb er (zeker t.a.v. de oude drukken) nogal wat voor over! Reacties worden daarom
buitengewoon op prijs gesteld.
Gerard Termorshuizen, tel.nrs. 071-5272376 en 0252-214662; e-mail:
gtermors@rullet.leidenuniv.nl
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Uitnodiging
Op vrijdag 22 januari 1999 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse
Letterkunde weer een lezingenmiddag.
Het programma is als volgt:
14.00 uur:

Opening

14.05 uur:

Esmé Wiegman-Van Meppeler
Scheppink: W.R. baron Van Hoëvell en
de Indische politiek.

14.40 uur:

Tom van den Berge: Problematische en
euforische momenten bij het maken van
het boek over Holle.

± 15.15 uur:

Pauze

15.45 uur:

Kees Snoek: De lusten en lasten van de
biograaf. Du Perron en zijn Indische
jeugd.

± 16.30 uur:

Sluiting

Plaats: Rijksuniversiteit Leiden. Gebouw 1175 (Centraal Faciliteitengebouw),
Witte Singel/Doelencomplex (achter het Rapenburg ter hoogte van de Doelensteeg).
Zaal wordt ter plaatse bekendgemaakt.
De toegang is gratis.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
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