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[Nummer 1]
Redactioneel
In deze aflevering vraagt Esther ten Dolle aandacht voor een verschijnsel dat een
belangrijk ingrediënt vormt van de bellettrie over Indië, maar dat tot dusver in ons
periodiek nog geen bijzondere nadruk heeft gekregen. Dat gebeurt nu dus wel, in
haar artikel ‘Tropenkolder in de Indische letteren’. Aan Tjalie Robinson is binnen
onze kring uiteraard veel meer aandacht besteed. Toch weet Alexander Nieuwenhuis
de relatie tussen Vincent Mahieu en Tjalie Robinson nog wat scherper onder woorden
te brengen in zijn bijdrage: ‘De Januskop van Jan Boon’. Binnen onze toenemende
belangstelling voor Indische gedichten past ook het overzicht dat René B. Karels
geeft van de Indische poëzie van Leo Vroman en diens echtgenote Georgine Sanders
(bij Vroman-lezers ook bekend als ‘Tineke’).
De eerstvolgende lezingenmiddag vindt plaats op vrijdag 30 mei 2003. Gerard
Termorshuizen zal dan zijn licht laten schijnen over de Indische journalist l'Ange
Huet. ‘Visies op de Indische “oermoeder”; het beeld van de njai in de
Indisch-Nederlandse literatuur’ is de veelbelovende titel van een lezing door Reggie
Baay. Het tweede deel van de middag bestaat uit een gesprek met Adriaan van Dis.
Peter van Zonneveld zal de auteur vooral aan de tand voelen over diens roman
Familieziek. Nadere informatie over deze bijeenkomst vindt u achter in deze
aflevering.
Ten slotte willen we u alvast mededelen dat ons symposium ditmaal gewijd zal zijn
aan een onderwerp dat al jaren op de agenda stond, maar dat nu in het najaar dan
echt aan bod zal komen: Het KNIL in de Indische letteren. Aan de invulling van het
programma wordt nog gewerkt, maar de datum is al bekend: zondag 9 november
2003. En waar kan dit symposium beter plaatsvinden dan op Bronbeek?
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Van Stein Callenfels met de koningin van Siam (B.D. Swanenburg, Iwan de Verschrikkelijke. Leven
en werken van Dr P.V. van Stein Callenfels. Maastricht 1951, t.o. p. 129).

Indische Letteren. Jaargang 18

3

Tropenkolder in de Indische letteren
Esther ten Dolle
Wat gebeurt er als je een gezonde Hollandse jongen alleen in het tropisch oerwoud
achterlaat? Het antwoord luidt: hij wordt gek. Knettergek als het even kan. Dat zou
je tenminste geloven als je enkele van de romans en verhalen leest die over dit thema
gaan. In de Indische letteren vinden we een aantal van deze geschiedenissen, waarin
tegen het decor van een geheimzinnige, gonzende tropennatuur ‘normale’ Europese
mannen en vrouwen veranderen in zenuwlijders en zonderlingen. Dappere helden
strijden tegen de gekmakende wildernis, maar worden uiteindelijk onherroepelijk
het slachtoffer van de tropenkolder.
In de driedelige roman Gods Geuzen (1947-1949) van Jan de Hartog (1914-2002)
wordt de confrontatie met de jungle uitvergroot tot een zenuwslopend, metaforisch
gevecht van mens tegen natuur, van beschaving tegen ongebreidelde en vernietigende
instincten. De hoofdfiguur, gouvernementsarts Anton Zorgdrager, vertrekt vol goede
moed naar de koloniën. Maar al tijdens de overtocht wordt hem duidelijk hoe ‘anders’
Indië zal zijn. Een medepassagier, een doorgewinterd Indischgast, prent hem in:
Drie dingen moet je kennen in Indië. Drinken, laten drinken, en niet
dronken worden. Je komt in een gekke wereld, dokter, barstens vol gekken,
die jou ook gek willen maken. Zeg ‘ha die jongens!’ maar denk: ‘mij krijg
je niet’. Dan kan je niets gebeuren.1
Eenmaal in de Oost wordt Anton keer op keer op de proef gesteld. Allereerst door
zijn leermeester, de grote lepra-specialist Brits Jansen. Deze zwaarlijvige, atheïstische,
cynische, maar altijd goedhartige ‘reus’ - een figuur die De Hartog baseerde op de
beroemde en beruchte archeoloog en prehistoricus dr. Pieter Vincent van Stein
Callenfels, alias ‘Iwan de Verschrikkelijke’ (1883-1938) - leidt hem in een wereld
van dood en verderf. De jonge dokter vecht tegen verschrikkelijke epidemieën, de
eenzame wildernis, God en de Duivel. Maar de grootste confrontatie
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gaat hij aan met zichzelf, zijn eigen illusies en desillusies. Naast de zoektocht naar
een geneesmiddel voor lepra, staat Antons leven in het teken van het vinden van een
‘wetenschappelijke basis voor het Christendom’, het zogenaamde ‘serum der
bekering’. De eenzaamheid van het tropisch oerwoud is daarbij zijn belangrijkste
inspiratiebron.
Om het definitieve Godsoordeel over zich te laten voltrekken laat Zorgdrager zich
overplaatsen naar de meest afgelegen en gevaarlijke post van de archipel: het
Papoea-oord Mamawi aan de kust van Nieuw-Guinea (huidig Irian Jaya). Gewapend
met salversan (een middel tegen syfilis) en tabak treedt de dokter het volk van
Mamawi tegemoet. Maar vanaf het moment dat hij zijn post betreedt, is hij
overgeleverd aan de zuigkracht van het oerwoud en de zwarte magie van
Papoea-opperhoofd Boeroebi. Aanvankelijk weet Anton de hypnotiserende krachten
van de tovenaar met Hollandse nuchterheid te weerstaan. Maar uiteindelijk slaat
Boeroebi meedogenloos toe. Wanneer Zorgdrager door de malaria wordt geveld,
krijgt de oude medicijnman de jonge dokter volledig in zijn macht. Wanhopig probeert
Anton aan de ‘magische tovercirkel’ van de Papoea te ontsnappen, maar de eenzame
tocht door het oerwoud wordt hem noodlottig. Onder invloed van hevige
malariakoortsen verandert hij in een angstig dier dat op de vlucht is voor zichzelf.
In een golf van achtervolgingswaanzin levert hij een gevecht met het imaginaire
‘rottende lichaam van Anton Zorgdrager’, dat - wanneer het verslagen is - in het niets
verdwijnt. Het wezen dat uit de krankzinnige strijd ontwaakt, heeft nog maar weinig
gemeen met de jonge gouvernementsarts van voorheen. Anton is veranderd in een
aapmens zonder geest en geweten. Als een lenig roofdier slingert hij door het oerwoud
en vermoordt hij tenslotte een paar varkens, die hij, zonder enig sprankje van
menselijkheid, met huid en haar verslindt.
Anton wordt uiteindelijk van de ondergang gered door de gebundelde krachten
van de medische wetenschap en het christendom. Dokter Brits Jansen stelt de diagnose
en de goedhartige Leger des Heilsofficier Willem Waterreus brengt de remedie: in
een psychologische strijd tussen ‘witte’, goddelijke kracht en ‘zwarte’, duivelse
macht weet de heilssoldaat met behulp van gebeden, psalmen en een onvermoeibaar
geloof in God de duivelse beheksing van Boeroebi te breken, waarna Anton veilig
kan terugkeren naar de bewoonde wereld.
In Gods Geuzen beschrijft Jan de Hartog - à la Darwin - hoe de mensheid, die een
hoog stadium van beschaving heeft bereikt, in zichzelf het gevaar draagt te
degenereren naar lagere stadia van ontwikkeling, naar het gevaarlijkste monster op
aarde: het roofdier Mens. Het gevaar van degeneratie lijkt in de Oosterse
tropenatmosfeer groter dan op iedere andere plek ter wereld:
In de couveuse van de tropen kwamen alle karaktereigenschappen tot
ontwikkeling die in Holland embryonaal gesluimerd
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hadden. Alle hartstochten, in Holland latent en ongevaarlijk, bedwongen
door het fatsoen en de kou, barstten hier uit in een boosaardige
reuzengroei.2
De afzondering van Mamawi confronteert Anton Zorgdrager met zijn eigen
zwakheden, obsessies en angsten, die altijd - hoewel in Holland misschien latent en
ongevaarlijk - al in hem geworteld waren en nu tot uitbarsting komen. De tropische
wildernis lijkt hiervan de oorzaak, maar is uiteindelijk slechts katalisator. In Gods
Geuzen wordt Antons ‘val’ tenslotte - met de woorden van een zekere dokter Kramer
- als volgt uitgelegd:
Ik heb er geen naam voor. Ik heb gevallen als de jouwe eerder gezien;
maar ik heb ze nooit in de handboeken kunnen vinden. Het heeft met Indië
te maken, met het leven als oppermens onder een serviele bevolking; het
heeft te maken met de honderdvoudige vergroting van de begrippen goed
en kwaad, met God en de Duivel, als je dat wilt. [...] Het is een
puberteitsverschijnsel. Een puber met een stel overgeleverde maatstaven
en geboden wordt op zijn eentje in de positie van halfgod gezet.3

Zenuwlijders in de tropen
Het ‘geval Zorgdrager’ zal je in de medische handboeken niet snel tegenkomen.
Maar tropenkolder als kwaal komt er wel degelijk in voor. In een uitgave van het
Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië uit 1926 staat een onthullende
toespraak over ‘Het zenuwlijden der blanken in de tropen’ van dokter F.G.H. van
Loon, voormalig zenuwarts te Batavia.4 In zijn lezing doet de arts verslag van een
jarenlang onderzoek naar verschillende vormen van tropenkolder in Indië. Hij put
daarbij uit ervaringen in zijn eigen praktijk (het Doorgangshuis voor Krankzinnigen
en de Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting te Weltevreden) en de Polikliniek voor
Zenuwzieken te Batavia. Met zijn toespraak wil de dokter iedereen overtuigen van
‘het grote belang van het zenuwstelsel met het oog op een verblijf in de tropen’. De
kolder was een hardnekkige kwaal en kwam onder bestuursambtenaren vaker voor
dan malaria, dysenterie, tuberculose en hart- en vaatziekten. Van de 235 landsdienaren
die Van Loon onderzocht waren liefst 158, oftewel 67 procent zenuwziek. De
patiënten leden aan overspanning, slapeloosheid, zenuwzwakte, neurose, psychose,
dementie en paranoia. Bij vrouwen uitte de spanning zich vooral in hysterie.
Enkele bijzondere zenuwkwalen worden door de dokter uitgebreid beschreven. Eén
ervan is de zogenoemde ‘rimboe-ziekte’ of ‘eenzaamheidsneurose’:
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Een langdurig en herhaald verblijf in de tropische eenzaamheid oefent een
eigenaardig verslappenden invloed uit op den van het normale verkeer
afgesloten mensch, waardoor hij na eene aanvankelijke depressie zich
steeds meer in de sleur van zijn bekrompen ressort terugtrekt, meer en
meer den omgang met zijne ras- en soortgenoten mijdt, en tenslotte geheel
‘menschenschuw’ wordt, en het liefst maar rustig in zijn rimboeleventje
alleen wordt gelaten.5
In het boek Gezondheidsleer voor Nederlandsch-Indië - een boek voor ieder die naar
Indië gaat, of daar woont (1925) beschrijft collega-arts E.H. Hermans, medisch
medewerker van het Soerabaiasch Handelsblad, hoe een langdurig verblijf in de
Oost het ‘geestelijk leven van den mensch’ danig op de proef stelt en bij de meeste
- ‘overigens volkomen normale’ - Europeanen stoornissen in het zenuwstelsel kan
veroorzaken. De dokter schetst hoe een patiënt het ene ogenblik zum Tode betrübt
kan zijn om kort daarop weer himmelhochjauchzend te voorschijn te komen:
Allerlei onbeteekenende kleinigheden kunnen zijn lachlust opwekken,
terwijl daarentegen onbelangrijke voorvallen de waterlanders te voorschijn
roepen. Anderzijds kan zich de overspanning uiten in de vorm van een
algeheele geestelijke verslapping, met sterk op de voorgrond tredende
gedachtenzwakte, gepaard aan een graad van indolentie, waardoor een
volkomen gemis aan deelname en belangstelling voor de omgeving ontstaat.
Soms ook - en zeker hebben we dan hebben we met de ernstige gevallen
te doen - kan het denkvermogen in een bepaalde richting gestoord worden,
zoodat alles wat ondervonden wordt in het zenuwstelsel, vele malen
vergroot wordt gereproduceerd, en kleine onbeteekenende verschijnselen
krijgen voor den zieke een angstig grote waarde. Zoo kent men kolonisten,
die door hun zwak zenuwgestel zich uitermate bevreesd gaan maken voor
het krijgen van de een of andere ziekte en een verschrikkelijke
bacteriën-vrees gaan manifesteren. [...] Nog bedenkelijker wordt het, als
de zenuwpatiënt zich vervolgings-ideeën in het hoofd gaat halen en meent,
dat allerlei mensen - en meestal zijn dat dan de Inlanders - hem kwaad
willen doen. Hij is bang voor vergiftiging, denkt dat men hem wil
vermoorden en in het gemoed van een ontvankelijk mensch kunnen
dergelijke oplaaiende gedachten gemakkelijk worden aangewakkerd door
de mysteries, die men zo graag in het Oosten ziet; door de bedienden, die
uit het donker te voorschijn kunnen komen en even ongemerkt weer
wegschuifelen, maar vooral ook door de talrijke vergiftigingssprookjes
die in omloop zijn.6
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Wat nu zijn de oorzaken van tropenkolder? Dokter Hermans wijst het klimaat en de
hitte aan als grote boosdoeners. Hij schrijft: ‘Men zou den kalmen, nuchteren
Hollander niet meer terugkennen en constateert met verbazing, welk een grooten
invloed de warmte kan uitoefenen.’7 Van Loon noemt bovendien de ‘eenzaamheid
van het rimboe-leven’, de ‘eentonigheid en eenvormigheid van de altijd groene,
tropische natuur’, het klimaat, dat ‘geen of nauwelijks seizoenswisseling kent’, het
‘lange, uren durende, overmatige en overdadige licht, dat het hele jaar door op de
mens inwerkt’ en het ‘langdradige leven’ als belangrijke factoren die een mens flink
op de zenuwen kunnen werken. Daarbij komt nog het gemis aan muziek, theater en
familiebezoek, het gebrek aan orde en regelmaat tegenover de overvloed van allerlei
‘onbehoorlijks’, zoals asociale, alcohol drinkende kerels die zich laten meeslepen
door de materialistische ‘carrière-struggle’ en uit verveling tot ziekelijke uitbarstingen
komen, meestal afgereageerd op vrouwen en inlandse bedienden. Als laatste, maar
zeker niet onbelangrijkste oorzaak van tropenkolder noemt Van Loon de ‘mystiek
van Indië’, de geheimzinnigheid van het Oosten, die ervoor zorgt dat bijna niemand
zich ooit thuisvoelt in het verre tropenland. De nabijheid van griezelige of gevaarlijke
dieren, de voor de westerling vreemde geluiden en gebeurtenissen, ‘stille
kracht-verhalen’ en ‘steenworpgeschiedenissen’ zouden vooral bij gevoelige mensen
leiden tot overspannenheid en zenuwziekte.
Wat was er tegen de kolder te doen? Hoe kon de Indischgast zich tegen het kwaad
wapenen? Dokter Hermans raadt iedereen aan geregeld vakanties in de koele bergen
of aan zee te nemen, en een Europees verlof om de vier of vijf jaar. Zijn advies luidt:
Maak u niet de gewoonte van veel Hollanders in Indië eigen, om den
geheelen dag uw gemoed te luchten in vloeken, schelden en
verwenschingen, vergooi u niet op sexueel gebied, waardoor ge afgezien
van den moreelen kater, die noodzakelijk het gevolg ervan zal zijn, kans
hebt om met een gevaarlijke, zoogenaamde ‘geheime ziekte’ te worden
besmet. Iedere kolonist moet daarom in het bezit zijn van een op energieke
arbeidskracht en levenslust gebaseerd optimisme; de uitdrukking ‘alles
komt terecht in de Oost’, heeft dan ook een dieperen grond van waarheid
en pessimisten behooren er zeker niet thuis. Indien alles wat gebeurt door
een humoristisch getint lijstje wordt bekeken, ziet het er veel minder
somber uit en bemerkt men weldra dat veel, wat in den aanvang
onoverkomelijk leek, toch op zijn pootjes terecht komt.8
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Eenzaam en krankzinnig
De ‘rimboe-ziekte’ of ‘eenzaamheidsneurose’ die Van Loon in zijn wetenschappelijke
verhandeling bespreekt, is het thema van het Indisch toneeldrama Eenzaam van Jan
Fabricius. In 1907 werd het voor het eerst opgevoerd in de Schouwburg van Rotterdam
door het Rotterdamsch Toneelgezelschap. Het verhaal van de eenzame planter Willem
Bijlevoorde, die in de afgelegen wildernis langzaam krankzinnig wordt, leidde op
het toneel tot dramatische scènes en spannende taferelen. Het stuk is meer dan honderd
maal vertolkt, zowel in Nederland als in Nederlands-Indië.
In het eerste bedrijf treffen we een zojuist uit Holland gearriveerde Bijlevoorde ‘24 jaar, gedistingeerd uiterlijk, frissche figuur in rok, witte das, glacé handschoenen
en lakschoenen met zwarte strikken’ - nog ietwat onwennig op een Indische partij
ter ere van de verjaardag van de koningin. Aan de dochter van de resident, Julie,
bekent hij dat hij zich in Indië ‘zoo vreeselijk klein’ voelt en bang is dat al het mooie
van het land hem zal verpletteren. Maar aan zijn toekomstige collega's laat de
jongeman niets van zijn vrees blijken. ‘Indië lacht me toe’, roept hij overmoedig en
met veel enthousiasme weidt hij uit over zijn ‘haast onbegrensde phantastische
plannen’ voor het schrijven van ‘Nederlansch-Indische Opstellen’. De mannen
waarschuwen Bijlevoorde voor het zware, eenzame leven dat hem op zijn toekomstige
werkplek, de afgelegen dèsa Tjitjoerah, te wachten staat. Collega Verschoor raadt
hem aan zijn ‘verlichte’ ideeën over kunst en studie te laten varen en zo snel mogelijk
‘Indischman’ te worden. Hij zegt: ‘Om te beginnen moet de conventie eraf, als je d'r
maar eerst een jaar bent, zul je eens zien hoe goed het hier in het apenland is uit te
houden.’9
Het tweede bedrijf speelt zich af in de woning van Bijlevoorde te Tjitjoerah. Op
het toneel zien we een vermoeide, zenuwachtige man die door de kamer ijsbeert,
wanhopig naar zijn Nederlandse kennissen telefoneert, omdat hij ‘zoo graag eens
even Hollands spreken zou’, heftig tekeergaat tegen een portret van Julie (met wie
hij inmiddels verloofd is), uit verveling tenslotte een revolver pakt en het - al spelend
- even tegen zijn hoofd zet. Voor de spiegel voert Bijlevoorde een eigenaardig gesprek
met zichzelf, waaruit blijkt dat de kolder hem al aardig te pakken heeft:
Bonjour! Ben jij ook zoo alleen als ik? Jij bent hier ook al 'n jaar alleen.
Ik weet wel, dat ik jou ben. Ik ben jou. Jij bent ik. Kerel, kijk me niet zoo
aan. Waarom lijk jij zoo precies op mij? Waarom maak je me zoo bang?
[...] Ik wil je niet zien! (Hij balt zijn vuist tegen de spiegel.) Verdomde
kerel, jij maakt me zo angstig. (Hij bedekt den mond met de vuist en keert
zich om naar het midden van het vertrek.) Ik ben ik. Dat weet ik toch. Dat
weet ik toch!10
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Ondanks de talloze waarschuwingen van collega Verschoor en verloofde Julie laat
de jongeman zich overplaatsen naar de buitenplaats Waringintoedjoe. Dit verlaten
oord ligt middenin het oerwoud en staat bekend om zijn ‘gevallen van gekte’. Een
van de vorige controleurs leed aan achtervolgingswaan. Een ander maakte zich van
kant. Illustratief zijn de woorden van Verschoor: ‘Waringintoedjoe. Alleen de náám
jaagt je al de stuipen op het lijf. Daar is nou gods-ter-wereld geen sterveling waar je
's mee praten kunt. Denk jij dat jij 't een jaar of wat alleen tuschen Dajaks of Bataks,
of wat heb je daar voor volk, kunt uithouden?’11
In het derde bedrijf treffen we een totaal verwaarloosde Bijlevoorde op zijn verlaten
post te Waringintoedjoe aan. In de woning liggen papieren en boeken door elkaar,
de wijzers van de klok staan stil, de spiegel - ‘waarin alle uren van den dag maar
altijd weer dienelfde Europeaan’ - is gebarsten en de viool, die de jongen ooit
beschreef als ‘zijn enige gezelschap’ ligt begraven onder een stapel paperassen. De
jungle heeft de macht overgenomen en de kwetsbare, jonge Hollander blijkt niet in
staat geweest dit proces te stoppen. ‘Alles gaat hier kapot’, zegt de jongeman telkens
weer. Deze woorden lijken symbolisch te worden voor het verlies van alle ‘Europese
beschaving’ in de Oosterse rimboe. Bijlevoorde is zowel moreel als geestelijk
afgezakt. Een van de andere personages uit het toneelstuk, Joseph Kreemer, verklaart
waarom:
Die verdomde eenzaamheid, hè? [...] In Holland had-ie 'n beste kerel
kunnen worden. [...] Maar hier! 'k Zal niet zeggen, dat je hier 'n kwaje
kerel moet wezen; 'n goed hart kun je overal in de wereld gebruiken. Maar
voor de rest: ga naar Indië, als je 'n paar pooten aan je lijf hebt, 'n goed
verstand en 'n kurken ziel. [...] Ik kan er, als 't er op aankomt, wel tegen.
Desnoods lap ik de heele Oost aan m'n laars. [...] Hij is een heel andere
vent. [...] Net 'n kerel om te gaan tobben.12
Willem Bijlevoorde verandert uiteindelijk in een zwaar overspannen man die aan
achtervolgingswaan lijdt en met alle geweld zijn post weigert te verlaten. Als
verdedigingsmiddel zwaait hij met een ‘procesverbaal’, dat hij zijn ‘geestelijk pantser’
noemt, maar bij nader inzien slechts een opsomming van onzinnigheden blijkt. Het
gevecht tegen de waanzin eindigt met Bijlevoordes zelfmoord. Deze afloop hangt
vanaf het begin als een dreigend en onoverkomelijk noodlot in de lucht. Het
toneeldrama lijkt duidelijk te willen maken, dat de Hollandse jongen, die - met al
zijn intellectuele gevoeligheid - bang was dat Indië hem zou verpletteren,
eenvoudigweg niet thuis hoort in de ‘alles overwoekerende tropische wildernis’.
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Omslag De Eilanden eerste druk (1952).
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Giftige groene wildernis
Voor sommige menschen kan het steeds maar groen blijven van de boomen
op den duur tot een obsessie worden; de alles overwoekerende, nimmer
tijdelijk geremde groei van de tropische natuur wordt hun tot een ergernis
en zij snakken ernaar einde lijk weer eens kale boomen of een met sneeuw
bedekt landschap te zien.13
Een van de factoren die het zenuwstelsel van de Europeaan in de tropen danig op de
proef kan stellen, is de eentonigheid van de altijd groene tropennatuur. Schrijver A.
Alberts nam dit verschijnsel als uitgangspunt voor ‘Groen’, het openingsverhaal van
zijn debuutbundel De Eilanden (1952). In deze geschiedenis lezen we hoe een
Hollands bestuursambtenaar totaal geobsedeerd raakt door de bossen op het eiland
waarop hij woont. Het groen van de bomen werkt zodanig op zijn zenuwen dat hij
uiteindelijk knettergek wordt.
Het verhaal gaat als volgt. Een jongeman (een ‘groentje’) wordt naar een tropisch
eiland gezonden. Al vóór hij voet aan wal zet, heeft hij de pest aan het eiland. De
palmbomen wuiven niet en waar hij een tropisch paradijs had verwacht, vindt hij
een smerige zee, een vies strand en een versleten, doorgezakte rieten draagstoel. Bij
aankomst wordt hij ontvangen door ‘buurman’ Peereboom die honderd kilometer
verderop woont. Peereboom is een drinkeboer en blijkt compleet opgevreten te
worden door de zenuwen. Tegen de ikfiguur schreeuwt hij zijn angst voor het oerwoud
uit: ‘Dat hele verdomde bos omhakken, dat hele bos rotslaan!’
Op de ikfiguur oefenen de groene bomen een eigenaardige aantrekkingskracht uit.
De man raakt gefascineerd door de gedachte het oerwoud te bedwingen en de bosgrens
te bereiken. Eerst maakt hij korte expedities door het bos. Daarbij merkt hij dat alles
in het woud - de dichtheid van de bomen, de bodembegroeiing, het licht én hijzelf volkomen hetzelfde blijft: ‘Het is de Tijd zelf, zeg ik lachend. Oud, groen en altijd
maar hetzelfde.’ Het woud heeft een bijna magische uitwerking op de man. In zijn
verbeelding wordt het een ‘sprookjeskasteel, waarvan de ingangen zijn dichtgegroeid’.
Maar wanneer hij bij zijn finale tocht de bosgrens heeft bereikt, slaat zijn fascinatie
om in angst:
De lucht was schimmelachtig grijs en onder die lucht, tegen die lucht aan,
lag het bos, giftig groen in het schelle licht van de grijze lucht, een laag
kronkelende, wriemelende slangen. Ik stond daarbuiten en ik was
ontzettend bang. Ik had willen vluchten naar de blauwe bergen, maar het
kon niet, ach God, het kon natuurlijk niet. Ik moest terug, moest met open
ogen
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op dit vreselijk wezen toelopen en er binnengaan en nooit, nooit meer
kende ik de rust, nu ik wist wat er boven mij was.14
Onder de gifgroene hemel van het woud wordt de ikfiguur langzaam gek. De man
durft zijn post niet meer te verlaten. Om de tijd te verdrijven dwaalt hij rond zijn hut,
in afwachting van de nacht, wanneer de krioelende ‘slangen’ boven hem onzichtbaar
worden. Maar de donkerte brengt weer andere onaangenaamheden met zich mee. De
ikfiguur krijgt last van visioenen die voortgebracht worden door het licht van de
lamp op de veranda:
Het zal niet lang meer duren, of ik zal mezelf in de stoel zien zitten, terwijl
ik achter een boom sta en voorzichtig om de stam heen kijk. Ik wilde, dat
er geen lamp brandde, maar een houtvuur en dat er een kabouter rondom
danste, zingend: Niemand weet, niemand weet, dat ik Repelsteeltje heet.
Het zou passender zijn, natuurlijker.15
Het lamplicht lijkt tenslotte symbolisch te worden voor het beetje leven dat hem en
zijn collega nog rest. Wanneer de man terugkeert van een tocht door het oerwoud
vindt hij Peereboom dood, opgehangen aan de lampenstandaard. De ikfiguur wordt
ontzettend bang en grijpt naar de fles. Na een paar uur is hij verschrikkelijk dronken.
Hij begint onsamenhangend te bazelen en schreeuwt dat hij Peereboom vermoord
heeft. In een hallucinaire toestand begraaft hij tenslotte zijn buurman, het enige
gezelschap dat hij had. Het verhaal eindigt met de volgende woorden:
Ik sta bij een geopend graf. Onze vader, zeg ik, die in de Hemelen zijt.
Als ik me omdraai, merk ik, dat mijn benen nog dronken zijn. Ik laat de
lamp brandend aan de standaard hangen als vanouds. Want ik leef nog.16
Hij leeft nog. Maar voor hoe lang? Over zijn voorganger wordt vermeld dat hij zich
heeft doodgezopen. Peereboom drinkt de hele dag door - met uitzondering van koffie
in de ochtenden - en hangt zich tenslotte op. Ook van de ikfiguur wordt vanaf het
begin verwacht, dat hij zich aan de sterke drank vastklampt; al meteen bij zijn
aankomst breken de bedienden de kisten met jenever open. De man weet zich lange
tijd goed te houden, maar uiteindelijk lijkt de alcohol voor hem het enige redmiddel.
Het vermoeden is groot dat het lot van zijn beide collega's ook hem spoedig treft.
‘Groen’ gaat over de strijd tussen mens en natuur, het gevecht van de blanke
kolonisator tegen de groene wildernis die gepersonifieerd wordt als een overweldigend
en onoverwinbaar monster. Dat de Europeaan onherroepelijk ten onder gaat, staat
vanaf het begin af aan vast. Maar wat maakt het oerwoud zo levensbedreigend?
Waarom probeert
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de ikfiguur wanhopig te ontsnappen aan de eeuwige schaduwen van het groene bos?
In de afzondering van het tropisch woud wordt de ikfiguur geconfronteerd met
zijn eigen nietigheid. De eentonigheid en eeuwige gelijkheid van het bos maken hem
bang. Aanvankelijk weet de man zijn doelloze bestaan nog enigszins zin te geven
door z'n expedities door het woud te maken. Maar wanneer hij zijn doel bereikt heeft,
slaat het noodlot genadeloos toe. De ikfiguur heeft het bos doorkruist, afgebakend
en van een afstand bekeken. Zijn missie is voltooid, maar niets is veranderd. Het
groen is eerder nog feller dan voorheen. Voor de man blijft niets anders over dan
naar zijn post terug te keren. Daar wordt hij - met de dood van Peereboom - keihard
met zijn eigen eenzaamheid en afzondering geconfronteerd. De strijd met de groene
wildernis is gestreden. Nu moet de man in gevecht met zichzelf en zijn eigen
zwakheden.

De verstikkende eenzaamheid van het moeras
In De Eilanden vinden we nog een tweede verhaal over tropenkolder. ‘Het Moeras’
gaat over de eenzame Naman, die afgezonderd in het tropisch moeras leeft en daar
een beetje gek wordt. Op een dag krijgt hij bezoek van een oude bekende. Door de
ogen van dit tweede personage krijgen we inzicht in Namans toestand. Ook komen
we te weten waarom Naman zo alleen in het moeras woont:
Er was in het dorp niemand om mee te praten en daarom woonde Naman
op een eiland in een moeras, waar helemaal niemand was om mee te praten,
waar hij helemaal niemand zag. Misschien was dat nog niet eens zo gek.
Misschien was het minder erg om alleen te zijn, dan te wonen in een dorp
waar niemand was om mee te praten.17
Het zinnetje ‘misschien was dat nog niet eens zo gek’ suggereert, dat het eenzame
verblijf in het moeras niet bij voorbaat erg vervelend hoeft te zijn. Naman maakt in
eerste instantie ook niet de indruk zich ongelukkig te voelen. Hij gedraagt zich als
een perfecte ‘gentleman’ die zelfs in de tropische hitte zijn gast op koud bier weet
te trakteren. Maar wanneer de zon ondergaat en het moeras ondergedompeld wordt
in flarden van mist, verandert het gedrag van Naman. Hij begint zenuwachtig te
lachen, onsamenhangend te praten en zondert zich af in de huiskamer. De ikfiguur
troost zich ondertussen met een kruik sherry. Wanneer hij in zijn eentje bijna de hele
fles heeft leeggedronken, gaat ook hij naar binnen. Daar ziet hij het volgende tafereel:
Midden in de kamer stond een tafel met een wit kleed, waarop kaarsen
brandden. Er lagen rode bloemen op het witte kleed, er waren glinsterende
glazen en een fles wijn. Naman zat aan
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tafel en ik zag, dat er voor drie mensen was gedekt. Ik ging op een van de
lege plaatsen zitten en ik hoorde Naman zachtjes zeggen: Let maar niet
op hem, Maria. Hij is een beetje dronken.18
Gedurende de maaltijd negeert Naman zijn gast volledig. Hij praat alleen maar in de
richting van de derde, lege, stoel, tegen zijn denkbeeldige vriendin Maria en stelt
vragen als: ‘Heb je het niet te warm, Maria, zo met alle ramen dicht?’ Wanneer de
ikfiguur vervolgens opmerkt, dat het om te stikken is, gebaart Naman dat hij zich
stil moet houden. Maar even later staat hij wel op om alle ramen tegen elkaar open
te zetten. Als de soepborden zijn weggehaald, schenkt Naman wijn in: een scheutje
in zijn eigen glas, en een scheutje in het glas van Maria. De ikfiguur moet zichzelf
bedienen. Naman schuift de fles in zijn richting zonder hem aan te kijken. Wanneer
de man vervolgens bij het hoofdgerecht opmerkt dat Maria ook niet veel eet, schreeuwt
Naman hem toe: ‘Ik verbied je om Maria te zeggen.’ Bij de rest van de maaltijd houdt
de ikfiguur zich angstvallig stil. Naman drinkt het ene glas wijn na het andere en
praat ondertussen ‘hoffelijk’ met Maria. De ikfiguur wordt ondertussen zo dronken
dat hij zelf een beetje verward wordt en zodoende deelgenoot van Namans
krankzinnigheid. De man raakt in paniek van de absurde omstandigheden waarin hij
is beland. Onder invloed van de alcohol krijgt hij waanideeën en de volgende dag
verbeeldt hij zich zelfs dat hij witte gedaantes ziet bewegen in de ochtendnevel.
De naargeestige, drukkende sfeer van het moeras heeft iets van een ‘eindstation’
van het leven. De stilte, de nevelslierten en de verstikkende, rottende lucht van het
moeras benadrukken het onheilspellende karakter van Alberts' verhaal. Het moeras
zuigt op en wordt het decor voor een proces van verrotting en aftakeling. Dit beeld
wordt nog versterkt door het lege huis, waarin de wanden donker zijn geverfd en de
bedienden als spoken ronddwalen. Voor de ikfiguur is de confrontatie met de doodse
atmosfeer te bevreemdend en beangstigend. Voor de langzaam gek wordende Naman
lijkt het daarentegen de enig overgebleven plek waar hij rustig zijn laatste levensjaren
kan slijten. De man woont helemaal alleen achterin het moeras, ‘omdat er in het dorp
niemand is om mee te praten’. Naman begrijpt de mensen niet en de mensen begrijpen
hem niet. In de bewoonde wereld is hij een vreemde. In de afzondering van het
moeras kan hij ongestoord zijn leven leiden, met of zonder imaginaire vriendin.

Tropenkolder in de Indische letteren
In Gods Geuzen, Eenzaam, ‘Groen’ en ‘Het Moeras’ zien we hoe - op het eerste
gezicht - ‘kerngezonde’ Hollandse jongemannen in de tropische wildernis veranderen
in zenuwlijders en zonderlingen. Daarbij komt
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een aantal elementen steeds weer aan de orde. Indië wordt geschetst als een
geheimzinnig, ‘vreemd’ oord, waar het zenuwstelsel zwaar op de proef wordt gesteld
en het gevaar van ‘degeneratie’ altijd op de loer ligt. ‘Ga naar Indië als je een paar
pooten aan je lijf hebt, 'n goed verstand en een kurken ziel’, zegt een van de
personages in Eenzaam. Alleen voor ruwe, ploertige kerels, of een ‘zonderling’ als
Naman lijkt de eenzame tropennatuur de ideale plek om te overleven. Intellectuele,
gevoelige personen als Willem Bijlevoorde horen er niet thuis. Anton Zorgdrager
gaat op zoek naar het ‘serum der bekering’, maar vindt uiteindelijk de ‘duivel’, het
beest in zichzelf. De tropische wildernis overdondert alle Europese beschavingsideeën
en verandert Gods geuzen in gekken.
Dokter Van Loon en Hermans beschrijven in hun medische verhandelingen een
aantal oorzaken van ‘het zenuwlijden der blanken in de tropen’. Dezelfde factoren
komen we in de literaire teksten tegen. Het klimaat, de hitte, de eentonigheid van de
groene wildernis, de ‘stillegeheimzinnigheid’ van de tropen en de langdurige
eenzaamheid op afgelegen buitenplaatsen zijn een paar van de boosdoeners die
worden genoemd. Maar ook de buitengewone omstandigheden waarin de Europeaan
als ‘overmachtige kolonisator’ verzeild raakt - ‘het leven als oppermens onder een
serviele bevolking’ - dragen een belangrijk (zo niet het belangrijkste) steentje bij aan
het moreel en geestelijk verval van de Hollander in Indië. ‘Een puber met een stel
overgeleverde maatstaven en geboden wordt op z'n eentje in de positie van halfgod
gezet’, merkt een van de artsen in Gods Geuzen kritisch op. Deze woorden komen
aardig overeen met die van dokter E.H. Hermans in Gezondheidsleer voor
Nederlandsch-Indië:
Het is zeker, dat het voor de meeste menschen op den duur gemakkelijker
valt te gehoorzamen, dan zelf een grote heerscher's rol te spelen, want hoe
uitgebreider de verantwoordelijkheid wordt, die den mensch te dragen
krijgt, des te grootei ook de kans dat hij zijn evenwicht zal verliezen. Iedere
Europeaan, die zich naar de koloniën begeeft, loopt daar ook het risico de
slechtste gevolgen van het heerscher spelen te moeten ondervinden en dan
bemerkt men weldra, dat het niet iedereen gegeven is de hem verleende
macht volgens recht en billikheid aan te wenden.19
In Gods Geuzen, Eenzaam, ‘Groen’ en ‘Het Moeras’ vormt de tropenkolder het
uitgangspunt voor spannende, soms bijna sprookjesachtige geschiedenissen die de
fantasie te boven gaan. Maar feit en fictie liggen niet altijd ver uit elkaar. Tot slot
een waargebeurd ‘treffend staaltje van ongeremde en pathologische machtsuiting’,
vermeld door dokter Van Loon in zijn hiervoor genoemde toespraak, dat minstens
net zo tot de verbeelding spreekt als de besproken romans en verhalen:
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Een geval, waar een eenzaam B.B-ambtenaar, in woede ontstoken over
het feit, dat tijdens eene door hem gepresideerde rechtszitting eene muis
het waagde, door het vertrek te loopen en de zitting verstoorde, deze
boosdoener volgens alle vormen van proces liet aanklagen en ter dood
veroordeelde; terwijl een steen, waartegen hij zijn teenen stiet, eveneens
na eene volledige procedure werd veroordeeld, te worden verbrijzeld en
in stukken geslagen!20
Esther ten Dolle studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en Journalistiek aan
de Rijksuniversiteit Groningen (1995-2000). Haar afstudeeronderzoek ging over
‘Tropenkolder in de Indische Letteren’. In 2001/2002 deed zij een Master's opleiding
Comparative Literature aan University College London (UCL). September 2002 is
zij begonnen met haar PhD aan het Dutch Department van UCL, onder begeleiding
van prof. dr. Reinier Salverda. Het onderwerp van haar promotie-onderzoek is ‘Het
koloniale trauma in de Nederlandse (koloniale en postkoloniale) letteren’.
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Jan Boon circa 1930, in burger en als matroos (uit Tjalie Robinson. Journalist, schrijver ... en al die
dingen meer. Samengesteld door Boudie Rijkschroeff en Vivian Boon, m.m.v. L. Boon-van Zele.
Amersfoort 1999).
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De Januskop van Jan Boon
Piekerans van een straatslijper en de bundels Tjies en Tjoek als
getuigenis
Alexander Nieuwenhuis
Jan Boon (1911-1974), vooral bekend als Tjalie Robinson en Vincent Mahieu, wordt
traditioneel beschouwd als de enige auteur die bewust vanuit zijn Indo-europese
achtergrond over de Indische gemeenschap heeft geschreven. De verbondenheid met
zijn afkomst bracht hij tot uitdrukking in de keuze van twee typisch Indische
pseudoniemen: Tjalie Robinson, ontleend aan de meisjesnaam van zijn
Javaans-Engelse moeder Fela Robinson, en Vincent Mahieu, dat doet denken aan
Auguste Mahieu, de geestelijk vader van de Indische musicalachtige kunstvorm
Stamboel. Onder het laatste pseudoniem verwierf Boon bekendheid door de publicatie
van de verhalenbundels Tjies (1958) en Tjoek (1960). De verhalen van Vincent
Mahieu werden onthaald als een eerste weergave van binnenuil van de gemeenschap
der zogenoemde kleine Indo's, de Indo-europeanen die leefden aan de zelfkant van
de koloniale maatschappij. Boon is echter vooral de geschiedenis ingegaan als Tjalie
Robinson. Met deze naam ondertekende hij aanvankelijk de columns die tussen 1952
en 1954 in het dagblad De nieuwsgier verschenen en die werden samengebracht
onder de titel Piekerans van een straatslijper. Hierin deed Boon verslag van zijn
omzwervingen door het contemporaine Djakarta en haalde hij herinneringen op aan
zijn jeugd. Later gebruikte hij het pseudoniem Tjalie Robinson tevens voor de
beschouwingen die hij schreef voor de Nederlandse en Amerikaanse versie van Tong
Tong, het tijdschrift waarmee Boon voorzag in een platform voor de in diaspora
levende Indo-europeanen en dat vandaag de dag voortleeft als Moesson. Zo werd hij
onder deze naam bekend als dé voorman van de Indische gemeenschap in Nederland
en daarbuiten.
Boons persoonlijke verhouding tot de Indische bevolkingsgroep en zijn eigen
Indo-europeaanschap was echter niet eenduidig. Door te schrijven over
Indo-europeanen was hij hen in maatschappelijk opzicht tegelijkertijd ontstegen. Het
gebruik van het pseudoniem Vincent Mahieu naast Tjalie Robinson biedt min of
meer een illustratie van deze dubbele positie. In een interview verklaarde zijn vrouw
Lilian Ducelle hierover:
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De Indische mensen vraten de stukken van Tjalie Robinson. In de verhalen,
fictie dus, van Vincent Mahieu waren ze veel minder geïnteresseerd.
Literatuur doet Indische mensen niet zoveel. Daarom heeft Tjalie afstand
genomen van Vincent Mahieu. Hij zei: ‘Als Mahieu ben ik niet één van
jullie.’ Dat is de grote tragiek van zijn leven.1
Nu rijst de vraag op welke wijze Boon onder die verschillende namen verantwoording
heeft afgelegd van zijn Indo-europeaanschap en in het verlengde daarvan waaruit de
ambivalentie in zijn persoon nu precies bestaat. Daarop wil ik proberen een antwoord
te geven op grond van een analyse van Piekerans van een straatslijper, respectievelijk
van de verhalen uit de bundels Tjies en Tjoek.2 Deze publicaties kunnen beide als
een persoonlijke getuigenis worden gelezen: plaats van handeling is steeds de
Nederlands-Indische straatsamenleving uit de eerste helft van de twintigste eeuw,
maar de weergave hiervan verschilt in vorm en in Boons houding ten opzichte van
deze samenleving en het Indoschap. Kortom: wie is Tjalie Robinson en wie is Vincent
Mahieu? Misschien is het goed allereerst na te gaan wat er tot dusverre over die
tweespalt in Boon is gezegd.

De tweespalt in Jan Boon
Inde secundaire literatuur is relatief weinig geschreven over de ambivalentie in Boons
houding ten opzichte van de Indische gemeenschap. Vanaf de verschijning van Rob
Nieuwenhuys' Oost-Indische Spiegel in 1972 en de opname van Piekerans van een
straatslijper en de bundels Tjies en Tjoek in de canon van de Indische letterkunde
wordt zijn werk voornamelijk en soms uitsluitend gezien als een neerslag van de
Indoeuropese cultuur. Dit met name op grond van het gebruik van het Petjoh en het
motief van het jagen. Nieuwenhuys zelf schrijft in zijn standaardwerk:
Als Tjalie iets betreurt dan is het dat deze cultuur niet tot ontwikkeling is
gekomen en vooral dat hij niet vanuit deze cultuur kan leven. Hij zou haar
desnoods zelf willen produceren en in zekere zin heeft hij dit ook gedaan
door als Tjalie Robinson en Vincent Mahieu te schrijven [...].3
In navolging van Nieuwenhuys wordt Boon door veel auteurs in de eerste plaats
opgevoerd als chroniqueur en in deze hoedanigheid vaak aangeduid met Tjalie
Robinson. Een verschil in betekenis tussen de columns enerzijds en de verhalen
anderzijds wordt dan niet onderkend. Illustratief in dit verband is het proefschrift
over Boon van Winniefred Anthonio, Tjalie Robinson: ‘Reflections in a brown eye’
uit 1990. Het boek
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vormt tevens een inleiding tot de Indische cultuur, waarvan Boons gehele oeuvre als
getuigenis wordt beschouwd.
The hunt has become a methaphor of the Dutch Eurasian experience in de
former colonies. Once in The Netherlands, the Indo is totally deprived of
this experience, with only the old - Robinson's generation in fact - still
able to tell the young about it.4
Nieuwenhuys zelf heeft op grond van het werk als eerste gewezen op de ambigue
relatie van Boon met zijn Indische afkomst. In ‘Wie is Tjalie Robinson’ uit 1960
hanteert hij Boons werk om tot een persoonbepaling te komen. Piekerans van een
straatslijper en de bundels Tjies en Tjoek vormen weliswaar een getuigenis van het
Indo-europeaanschap, maar geven daarnaast ook blijk van een autobiografische
dimensie, bijvoorbeeld het verhaal ‘Adieu aan Josephine’.
Het is het verhaal van het verraad aan zijn jeugd in de figuur van het
jeugdvriendinnetje Djos, maar een verraad met een bittere nasmaak, die
niet van de sigaret komt, zoals aan het einde van het verhaal. Hier is de
breuk, de tweespalt uit deze periode getekend, maar een breuk die zich in
werkelijkheid nooit definitief voltrokken heeft.5
Nadien heeft Nieuwenhuys de positie van Boon als tegelijkertijd deelgenoot en
buitenstaander herhaaldelijk voor het voetlicht gebracht, bijvoorbeeld ter gelegenheid
van de postume verschijning van de verhalenbundels Schuilen voor de regen in 1989
en Schat, schot, schat in 1990. In de toelichting bij de laatste publicatie expliciteerde
hij deze dubbele positie.
Tjalie schreef vanuit zijn Indo-Europeaanschap en vanuit de Indo-cultuur,
maar hij was wel een bijzondere Indo-Europeaan met uitzonderlijke gaven
die hem maatschappelijk gesproken boven zijn groep deden uitstijgen, hij
ontwikkelde zich tot intellectueel en schrijver. Hij was een der hunnen en
tegelijk was hij het niet meer - de ideale positie overigens om over ze te
kunnen schrijven.6
Ook bij anderen lijkt vanaf de jaren zeventig en tachtig sprake van een toenemend
bewustzijn van het verband tussen leven en werk van Boon, en daarmee tevens van
de problematische omgang met zijn eigen Indo-europeaanschap. Als illustratie hiervan
worden met name de verhalen aangehaald. In zijn analyse van ‘Tjoek’ uit 1972 trekt
Guus Cleintuar bijvoorbeeld een parallel tussen het personage Man, omschreven als
land- en waterdier ineen en daarmee als ambfibie, en Boon zelf.7 Boon zou zich als
kind van Oost en West niet tot een van de culturen bekeerd hebben, maar in een
synthese daartussen evenals Man een eigen identiteit gevonden hebben, als Vincent
Mahieu. Wel is hij hierdoor in een

Indische Letteren. Jaargang 18

22
isolement geraakt. ‘Aan het verhaal “Tjoek” is niettemin te merken, dat de
persoonlijke integratie van Vincent Mahieu niet helemaal geslaagd is.’ Ook Rudy
Kousbroek schreef naar aanleiding van het literaire werk in een van zijn
beschouwingen over Boon:
Tjies en Tjoek bevatten twee soorten verhalen, die grosso modo
overeenkomen met ‘literatuur’ en ‘leven’, de twee polen waar de schrijver
tussen laveerde [...].8
Met dit besef van een autobiografische dimensie wordt Boons werk tegelijkertijd
analytischer bekeken en niet meer uitsluitend beschouwd als een Indische kroniek.
Meer recent schreef Beekman in Paradijzen van weleer (1998) over de personages
uit Tjies en Tjoek bijvoorbeeld:
Alsof ze een Hamlet in de tropen zijn, zo worden Boons protagonisten
heen en weer geslingerd tussen de poging te worden wat ze niet zijn, en
haat voor wat ze willen bevestigen.9
Tot nu toe lijkt, op grond van hetgeen onder Tjalie Robinson respectievelijk Vincent
Mahieu verscheen, het bestaan van een tweespalt in Boon alleen expliciet te zijn
onderkend in de bundel Tjalie Robinson, de stem van Indisch Nederland (1994).
Guus Cleintuar heeft in zijn artikel zijn eerder gegeven visie op het schrijverschap
van Boon aan de hand hiervan aangescherpt.10
De mens Jan Boon bestond in werkelijkheid uit twee personen die
meermalen met elkaar in strijd waren, namelijk Tjalie Robinson en Vincent
Mahieu. De eerste, Tjalie Robinson, was de Indo, de straatslijper, de
journalist. [...] De tweede, Vincent Mahieu, was de schrijver-literator, de
Indischman die eens de weg van de emancipatie naar Nederlands-Westers
model had ingeslagen.
Het gelijktijdige bestaan van deze twee kanten vormt het onderwerp van Edy Serieses
bijdrage, ‘Jan Boon: een Indische jongen aan het werk’.11 Naar analogie van het door
Kousbroek gemaakte onderscheid tussen literatuur en leven in Boons werk presenteert
zij de namen Tjalie Robinson en Vincent Mahieu als ijkpunten voor twee
complementaire levenshoudingen.
Maar van een tegenstelling tussen Tjalie en Mahieu is geen sprake. Ze
bestaan tegelijkertijd naast elkaar in Jan Boon en floreren beiden: elkaar
aanvullende grootheden, illustraties van een manier van leven. Op reflexen
of met reflectie, maar altijd op het scherpst van de snede.
In hoeverre kunnen deze opvattingen nu worden genuanceerd na een inhoudelijke
analyse van Piekerans van een straatslijper en vervolgens van de verhalen uit de
bundels Tjies en Tjoek?
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Piekerans van een straatslijper als getuigenis
De columns uit Piekerans van een straatslijper zijn gesitueerd in de multiculturele
straatsamenleving van het jonge Indonesië en voormalige Nederlands-Indië uit de
eerste helft van de twintigste eeuw. Onder het pseudoniem Tjalie Robinson doet
Boon verslag van zijn omzwervingen door het Djakarta van tussen 1952 en 1954 en
haalt hij herinneringen op aan zijn jeugd in het voormalige Batavia. De piekerans
zijn echter niet zuiver autobiografisch: Boon maakt zijn persoonlijke leven
ondergeschikt aan de beschrijving van allerlei typen en aspecten uit de contemporaine
en vroegere straatcultuur. Deze zijn vaak plaatsgebonden, maar soms ook illustratief
voor het straatleven in het algemeen, zoals de figuur van de anak kolong uit de column
‘Een lans voor een verworpeling’.
Anak kolong leefden in heel Indonesië waar tangsi's (militaire
kampementen) waren. Zij vormden een AMJV van avontuur, vermetelheid,
ondernemingslust, clandiscipline en sociale orde, met een eigen taaltje,
eigen zeden en gewoonten, eigen spelopvattingen. Onder de anak kolong
had je Javanen, Surinamers, Ambonnezen, Menadonezen, Timorezen,
Indo's en een handvol totoks. (II 283)
Bij verschijning van de eerste bundel doopte Boon de columns in deze vorm om tot
een ‘club-orgaan van straatslijpers’: hij stelde zich op als deelgenoot en
vertegenwoordiger van de straatbevolking.
Kort en goed: dit zijn mijn eigen piekerans niet, maar van iedere andere
straatslijper in Indonesië. Wil deze bundel dus eerder beschouwen als een
club-orgaan van straatslijpers dan als welk ander echt boek ook in je
boekenkast. (I 7)
Met de aanduiding ‘straatslijper’ in Piekerans van een straatslijper presenteert Boon
de straatsamenleving uit Indonesië als een cultuur op zich. Deze cultuur is ontstaan
in het verlengde van de samenleving op straat uit het koloniale tijdperk en vormt in
wezen een mengcultuur van mensen met zeer uiteenlopende achtergronden, zowel
in sociaal als in etnisch opzicht. Hiervan vertegenwoordigen de Indo-europeanen er
als bevolkingsgroep één.
De straatvrienden dan behoren tot een slag dat niet uitsterft. Ze waren er
in de tijd van Victor Ido, in mijn jeugd en nou nog. Er zijn rijkaards en
bedelaars onder, geldwegsmijters en klaplopers, handelaars en
‘behandelden’ [...]. Deze jongelui behoren tot alle rassen en nationaliteiten,
denkbaar tussen tien graden Noorder en Zuiderbreedte in de Oost, plus
alle denkbare variëteiten en intercrosses daartussen. (I 60)
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Uit Piekerans van een straatslijper II (1954) van Tjalie Robinson, vervaardigd door de auteur.
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De autonome waarde van de straatcultuur schuilt voor Boon in de non-conformistische
mentaliteit van de bevolking daar. De straatbewoners onderscheiden zich in het leven
op straat in positieve zin van de geëmancipeerde bevolking uit de maatschappij.
Hieraan geeft Boon uitdrukking met ‘straatslijper’. Bij wijze van voorbeeld noemt
hij T.S. Eliot,
die U in zijn beste poëzie inviteert (‘Let us go then, you and I......’) om
met hem mee te gaan. Naar ‘sawdust restaurants’, ‘vacant lots’ en ‘early
coffeestands’, dat zijn dus van die buurten waar brave, achtbare burgers
liever niet komen. Die zitten liever thuis bij de schemerlamp met een
‘triologie’ en hebben helemaal niets te maken met b.v. Henry Miller, die
immers zei: ‘What is not in the open street is false, derived, that is to say,
literature’. (I 19)
In de columns geeft Boon een beeld van de straatcultuur vanuit zijn eigen omgeving:
de samenleving van Djakarta. De bevolking daar vertegenwoordigt een subcultuur
die gepersonifieerd wordt door de stad zelf. Djakarta verandert op het moment van
schrijven van het vroegere Batavia in het toekomstige Jakarta. Aan de synthese tussen
oude Indische elementen en nieuwe westerse aspecten ontleent zij haar eigen gezicht.
‘Yes, Djakarta is a bustling city’, zoals president Quirino zei. Het bustelt
en butst en deukt dapper voorwaarts naar een triomfantelijke plaats onder
's werelds millioenensteden. En als is de bouwtrant net als Djakarta's
voornaamste gerecht gado-gado toch maar een rare klutsrommel, het is
een stad onder de dorpen van Indonesië, nir! Met karakter, met gijntjes en
met bravour. (I 25)
De stad is hierin een afspiegeling van de straatcultuur ter plaatse.
De Djakartase straat is werkelijkheidsfilosofie in beeld: opbouw en afbraak
gebroederlijk naast elkaar, het nieuwe leven naast de stoffelijke
overschotten van het oude. (I 43)
Hierbinnen voert Boon zich op als anak Betawie, letterlijk kind van Batavia. Hij hult
zichzelf hiermee in een identiteit die niet bepaald wordt door het leven tussen
verschillende culturen, maar juist bestaat in het samengaan daarvan: de anak Betawie
belichaamt een mestiezencultuur.
Hij was uit het derde geslacht onvermengde en nimmer in het buitenland
uitgeluchte Anak Betawies, een kwart Hollands, een kwart Chinees, een
kwart tjampoer adoek van Arabisch, Surinaams en liefdeset. (II 274)
Vanuit de straatcultuur in Djakarta plaatst Boon zich tegenover de in-
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vloed van het Westen op de oosterse samenleving. Zijn afkeer van die invloed gaat
terug op zijn leven in de gemeenschap van straatkinderen uit Batavia. In het vroegere
Nederlands-Indië trachtte de kolonisator het gedrag van deze kinderen voortdurend
te beïnvloeden en gaf daarin blijk van een gebrek aan respect voor hun niet-Europese
geaardheid en meer in het bijzonder voor hun autonome levenshouding. Een van de
beïnvloedingskanalen betrof de Europese school.
We wisten het toen nog niet: dat we kennis maakten met een nieuwe
maatschappij, met een kolossale som van nieuwe levenswaarden met een
nieuw Recht. En dat Recht werd het gelijke, officiële recht. We waren er
instinctief voortdurend tegen in opstand, want het was een dood systeem,
geen rekening houdend met onze levende natuur, geen acht gevend op
individualiteit. (II 58)
De invloed van het Westen is na de onafhankelijkheid van Indonesië niet meer
rechtstreeks afkomstig van een Europese kolonisator, maar leeft indirect voort met
de introductie van allerlei westerse vindingen in de maatschappij en vormt hierin nu
een bedreiging voor de authenticiteit van de Indonesische cultuur in het algemeen
en de straatcultuur in het bijzonder. Boon vreest voor de veramerikanisering van de
oosterse bevolking.
Worden we heus allemaal echte Amerikanen met echte moderne ‘motels’,
juke-boxes en chewing-gum, maar vooral met haast, haast en
luidruchtigheid? Swimming pools with bathing beauties, golf links, sax
and sex? (II 82)
De aantasting van de authenticiteit van de straatcultuur betekent voor Boon als
Indo-europeaan het verlies van zijn deelgenootschap aan een eigen mengcultuur.
Een precedent hiervoor is geschapen na de teloorgang van de cultuur uit het oude
Indië. Dit onder invloed van de toenemende modernisering van Indonesië. Regelmatig
verheerlijkt Boon de verleden tijd in aspecten als eenvoud, gastvrijheid en een
vanzelfsprekende omgang tussen mensen uit verschillende bevolkingsgroepen, steeds
gepaard gaande met afkeer van het verwesterde heden. Naar aanleiding van het
afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw merkt hij bijvoorbeeld op:
En zetten we nu een streep onder alles - want dit komt nooit weerom - dan
moeten we verbaasd zijn over zo'n merkwaardige tijd. Toen immers mensen
van velerlei ras en kleur samen woonden, die elk jaar kruit gebruikten om
ermee feest te vieren in plaats van om er mekaar mee te verdelgen. (II 168)
Met de cultuur van het oude Indië is ook de Indische cultuur voor een groot deel
verloren gegaan. Hierdoor is Boon in de tegenwoordige tijd
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van het schrijven meer en meer vervreemd geraakt van zijn afkomst. Deze
vervreemding is bestendigd door de onafhankelijkheid van Indonesië en de
noodgedwongen bezinning op zijn eigen identiteit: hij is voor de keuze komen te
staan tussen het Indonesiërschap en het Europeaanschap.
En die echte ouwe honderd procent nationale Oud op Nieuwviering is ook
weg en met Sinterklaas gaat het ook steeds meer achteruit en dan dat
ge-oedak van ‘Wortochmaarwarganegara’ [kies toch maar voor de
Indonesische nationaliteit]......, als je zo'n balans opmaakt op het eind van
het jaar, dan staat-ie toch maar zwaar scheef. (II 102)
De straatcultuur in Djakarta vormt voor Boon tot op zekere hoogte een substituut
voor de verloren gegane Indo-europese. De mensen op straat uit het heden van zijn
schetsen herinneren hem aan de verleden tijd van zijn jeugd in de vroegere Indische
maatschappij: hij gebruikt de aanduidingen anak Betawie en Djakartaan voor een en
dezelfde stadsbewoner.
De Djakartaan is positief een gemoedelijk, huiselijk mens; alleen: hij
betrekt de straat in zijn huiselijkheid. Door het eten bijvoorbeeld. De anak
Betawie is nu eenmaal gesteld op een gezonde wisselwerking tussen eten
thuis en eten op straat. (I 35)
Uit deze bevolking vereeuwigt Boon allerlei petit métier die de bedrijvigheid in de
contemporaine stad representeren, maar waarin in afzonderlijke aspecten als
gemoedelijkheid en gastvrijheid de cultuur uit het oude Indië c.q. de Indische cultuur
heeft standgehouden. Een voorbeeld hiervan geeft de figuur van de koffieboer uit de
column ‘De stad van koffieboeren’.
Mocca-kotjok is zo'n typisch ding van Djakarta waarmee deze stad zich
bij alle ouwe en nieuwe anak-Betawie onsterfelijk maakt. Zoals ook de
uitvinder ervan, de koffieboer, een uitgesproken Djakartase figuur is. (I
27)
De Djakartaanse koffieboer is kenmerkend voor de eigentijdse samenleving, maar
geeft in voorkomen uitdrukking aan aspecten van de vroegere Indische maatschappij.
In feite vindt men er een element van huiselijkheid, zoals het moderne
huis die niet meer kent: het serveren van iets eigens, iets aparts, dat een
wezenlijk kenmerk kan worden van een gastvrij huis met een prettige
gastvrouw. (I 29)
Piekerans van een straatslijper levert hierin indirect een getuigenis van het
Indo-europeaanschap anno 1952-1954. In het vastleggen van allerlei aspecten uit de
straatcultuur heeft Boon als straatslijper en als anak
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Omslag Tjies 5e druk (1978), door Rogier J. Boon.
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Betawie voor zichzelf als het ware een nieuwe cultuur gedefinieerd na de teloorgang
van de Indo-europese en hiermee tegelijkertijd de nog bestaande Indische
cultuuraspecten op schrift geconserveerd. Dit vermoedelijk bewust met het oog op
de toenemende verwestering van de maatschappij en de verdere aantasting van de
authenticiteit van de straatcultuur. In de inleiding bij de eerste bundel columns doet
hij verslag van een wandeltocht na een door de politionele acties verwoest Djakarta.
Hij ontdekt op het enig overeind gebleven muurtje zijn eigen handschrift.
‘Wie dit lees is gek.’ Ja, zonder t. Naaa, wat wil je! Wat alle knappe mensen
maken, gaat kapot. Maar wat zo'n kleine Tjalie op zo'n snert-muurtje
schrijft, blijft gespaard. (I 7)
Als Tjalie Robinson heeft Boon zich hiermee opgesteld als Indo onder de
Indo-europeanen voor wie de eigen cultuur voor een groot deel uitsluitend in woord
en beeld voortleeft. Tekenend in dit verband is een later toegevoegde opmerking in
de inleiding, waarin hij zich vergelijkt met de brievenschrijvers van Tong Tong.
Want intussen heeft Tong Tong het licht gezien en al tien jaren lang
verschijnen maand in maand uit de piekerans van duizenden straatslijpers
en straatslijpsters, jong en oud, kandjeng besar en kanjeng paling ketjil
(maar tóch kandjeng, weet U!), geestig en bedroefd, ernstig of luchthartig,
maar allemaal echt, ‘toelèn’, menselijk, eerlijk en boeiend.12

De bundels Tjies en Tjoek als getuigenis
De verhalen uit de bundels Tjies uit 1955 en Tjoek uit 1960 zijn evenals Piekerans
van een straatslijper gesitueerd in de Nederlands-Indische straat-samenleving uit de
eerste helft van de twintigste eeuw. De weergave hiervan is echter veel minder
eenduidig. In sommige verhalen getuigt de vertelinstantie van deelgenootschap aan
de samenleving op straat of dicht bij de natuur.
Ja, zij allen kwamen daar, in het tweede huis van De Drie Huizen. Goede
en slechte mensen, knappe en domme, gelukkige en eeuwig door pech
achtervolgde. Nochtans waren er nooit twist en afgunst, want zoals men
in de eerlijke natuur was, zo was men hier ook in de geest: zonder
hypocrisie; zonder hebzucht. Hier waren geen rijkdom en armoede. Men
gaf met milde hand en deelde met een ruim hart. Roestige fietsen of chique
auto's, zij waren slechts toevallige uiterlijkheden. (167)
In andere verhalen daarentegen ligt het perspectief bij een buitenstaander. Hierin
heeft de straatcultuur een pejoratieve betekenis en staat het
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leven daar gelijk aan degeneratie. Illustratief in dit verband is een opmerking van de
ikfiguur uit ‘De indringster’. Hij wil ongestoord vissen in de haven van Priok, maar
wordt lastiggevallen door ‘een vrouw van de straat’.
Toen zei ze: ‘Vaak missen leert gelijkmoedigheid. Wie gelijkmoedig is,
is gelukkig.’ Het was niet de eerste keer dat ik wijsheid hoorde uit de mond
van een paria. Ook op vuilnishopen groeien bloemen, toch? (149)
Onder het pseudoniem Vincent Mahieu heeft Boon hiermee geschreven vanuit zijn
positie als geëmancipeerde Indo-europeaan.
In de bundels Tjies en Tjoek geeft Boon voornamelijk een beeld van de Indische
gemeenschap uit het koloniale tijdperk van NederlandsIndië. De personages hebben
globaal met elkaar gemeen in meer of mindere mate te balanceren tussen een oosterse
samenleving en een westers-georiënteerde maatschappij. In sommige figuren wordt
de geemancipeerde Indo-europeaan geportretteerd: de Indo die door studie en carrière
in maatschappelijk opzicht aan het straatleven is ontstegen en dichter bij de normen
en waarden van de cultuur van de kolonisator is komen te staan.
Op mijn zestiende jaar trok ik me meer en meer uit het vrije buitenleven
terug. Ik ontdekte de studie, de filosofie, de poëzie. Ik las alles. Ik gaf geen
steek meer om al die andere platte aardse geneugten. (45)
De meeste personages zijn echter vertegenwoordigers van de kleine Indo. Deze
Indo-europeanen portretteert Boon als een miskende bevolkingsgroep: ze genieten
officieel de status van Europeaan, maar leven wat bestaansniveau betreft en in hun
doen en laten veel dichter bij de inheemse bevolking aan de zelfkant van de koloniale
maatschappij. Dit dubbelleven komt vaak tot uitdrukking in het gebruik van een
roepnaam in het straatleven naast een westerse eigennaam. De roepnaam appeleert
hierbij veel meer aan hun identiteit.
En zij wás Tjoek. Eigenlijk heette ze Gerda. Maar Gerda staat voor al wat
lieflijk en gelijkmoedig is. Zij was geladen en explosief. [...] Dus was
Tjoek feller, directer en gevaarlijker zichzelf dan onder de huis- en
schoolnaam Gerda. Onder die naam was ze braaf en gemanierd en ergens
schijnheilig. (171)
De personages uit het straatleven onderscheiden zich in mentaliteit van de
geëmancipeerde bevolking uit de westers-georiënteerde maatschappij van
Nederlands-Indië. Dit onderscheid krijgt in de verhalen gestalte in de tegenstelling
tussen natuur en beschaving, tussen instinct en intellect en ten slotte in de tegenstelling
tussen twee manieren van leven: een leven van de daad en een leven volgens de rede.
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Volwassen, verstandige mensen konden vele dingen nooit begrijpen. Zij
leefden van de boeken, wij van de daad. Onze slechtste daad was schoner
dan hun beste boek. (69)
De dadendrang wordt hierbij in de verheerlijking van het jagen, het vechten en het
zoeken naar gevaar weergegeven als een absolute levensvorm. Tegelijkertijd wordt
in deze verheerlijking de waarde van het intellectualisme uit de westerse cultuur
gerelativeerd. Wanneer de journalist uit het verhaal ‘Little Nono’ bijvoorbeeld door
een groep Filippijnse boksers zijn afkomst uit ‘een mooi kletsbeschavinkje’ wordt
verweten, besluit hij zelf in bokstraining te gaan.
De techniek van mijn vechtershand leidde mijn geest op. Ik was bedaard
en twistte nooit. Ik leefde voortdurend in het aangezicht van het gevaar
en ontwikkelde daardoor barmhartigheid voor het leven. Ik was méér
waard dan tien filosofen en tien dichters samen. (199)
In het verlengde hiervan wordt handelen gethematiseerd tot synoniem voor leven.
‘Tjoek wist dat zij leefde. Zij moest Doen.’ (164) In de verhalen wordt de Indo van
de straat in zijn dadendrang hiermee opgevoerd als vertegenwoordiger van een enige
en ware levenshouding.
Boons houding ten opzichte van de kleine Indo is echter ambivalent. Enerzijds is
de Indo weergegeven als personificatie van de levenshouding van de daad en daarmee
van een enige en ware levenshouding. Wanneer de ikfiguur uit ‘Het vriendje van de
rups’ bijvoorbeeld verslag doet van zijn jeugd in de Indo-wijk Kemajoran in Batavia,
beschrijft hij het gevecht bijna als een levensfilosofie:
slaan was geen pijnlijke correctie of onrecht, maar training. Slaan maakt
dat je stoïcijns verdragen kan en overwinnen wat sterker is dan je. Vrees
is niet iets dat week maakt en dwingt tot vluchten, maar dat koortsig maakt
om te onderzoeken en dwingt tot aanvallen. Pijn is iets dat voorbij gaat
en sterker en mooier maakt. Verminkingen zijn bewijzen van levensmoed.
(14)
Anderzijds wordt de kleine Indo juist in zijn dadendrang geportretteerd als een
oprechte bedreiging voor zichzelf, voor zijn omgeving en voor de geëmancipeerde
bevolking. Zo wordt de ikfiguur uit ‘Wharrr-wharrrr-wharrrrr!’ zonder enige
aanleiding door twee Indische vechtersbazen in elkaar geslagen, nadat hij zich met
een meisje aan het strand heeft afgezonderd.
Er waren twee gedaanten op de achtergrond. Ze scharrelden daar maar
rond, soms fluisterend, soms zacht mompelend, soms lachend met een
vals uithaaltje. Ze hinderden meer en meer in het veld van wijsbegeerte
en schoonheid. Ik draaide me half
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om en bekeek ze goed. Het waren Indische jongens, één in roze pyama
met zwarte omslagen (de lange), één in kaki met helmhoed, een ratachtig
wezentje. Pooiers. Wat wilden ze eigenlijk? (127)
Vanuit diezelfde ambivalentie heeft Boon zijn emancipatie geproblematiseerd. In de
verhalen worden geëmancipeerde Indo-europeanen die zich voegen naar de cultuur
van de kolonisator geïroniseerd: met hun hang naar westerse normen en waarden
leven ze een schijnbestaan. Meneer Barkey uit het verhaal ‘Vivere pericolosamente’
bijvoorbeeld schaamt zich als ambtenaar voor zijn afkomst uit de Indo-bevolking
van de straat. ‘De kali was ook voor meneer Barkey het symbool van alles in Indië
wat laag en vies en ordinair was.’ (54) Wanneer Barkey toch iedere dag heimelijk
een uurtje in de rivier gaat baden, valt hij door de mand en komt zijn ware aard aan
het licht.
Het spel in de kali had alle zoetheid van het verbodene en de charme van
het volkomen eigene. Welk kantoorhoofd zwom in de kali? Zelfs geen
derde commies! (55)
Hiermee presenteert Boon het leven van de kleine Indo als de enige mogelijke vorm
van leven voor de Indo-europeaan. In veel verhalen geschiedt de weergave van de
kleine Indo echter juist vanuit het perspectief van een geëmancipeerde Indo-europeaan.
En Kiki was een rot-boewaja, een mislukkeling, een scharrelaar, een
hoerenloper, tweede violist in het krontjongorkest van het
bangsawanggezelschap ‘The Palestina Opera’. Hij was in de zesde klas
uit school getrapt omdat hij obscene voorstellingen op de schoolmuur had
getekend. Hij had iets olieachtig gluiperige, een nooit aflatende smalende
glimlach om de mond en in zijn ogen een soort van belofte: van Poe-achtige
gruwelen en verschrikkingen. (43)
Boon heeft deze problematische houding tegenover zijn emancipatie gestalte gegeven
in de verhalen ‘Adieu aan Josephine’ en ‘Didi’. De hoofdpersonen hieruit zijn
Indo-europeanen die door studie in maatschappelijk opzicht aan het straatleven zijn
ontstegen, maar zich nog steeds verbonden voelen met de Indo's aldaar. Enerzijds
ervaren ze hun emancipatie als verraad aan de eigen bevolkingsgroep en in het
bijzonder aan hun Indische inborst. Wanneer de ikfiguur uit ‘Didi’ zich in een gesprek
bewust wordt van de verwijdering in maatschappelijke zin, tracht hij zijn Indoschap
pur sang te bewijzen met de daad.
‘Ja Peng,’ zei Didi er bovenop, ‘kruip jij maar weer in jouw boeken en
praat alleen maar mee als je zulke geweldige biceps hebt.’ En vol
bewondering kneep ze de krachtpatser naast haar in de armen. Ik was
gekwetst. ‘Bah,’ zei ik, ‘onze waterkoelie

Indische Letteren. Jaargang 18

33
heeft tweemaal zo vette spieren. Maar in zijn kop zit oedang!’ Maar het
bleef pijn doen. Didi had mij getart. Ik zou haar laten zien dat ik zo'n beetje
sport er ook wel bij kon nemen. Ik ging ernstig in training en zag haar
maar zelden. (45)
Anderzijds zijn deze geëmancipeerde Indo-europeanen zich bewust van een oprechte
interesse in de westerse cultuur. Door de onmogelijke combinatie hiervan met een
authentiek leven op straat geraken ze in dubio.
De stad had me onverhoeds gevangen en liet me niet meer los. Ze maakte
een model hbs-blaaskaak van me en man van de wereld, sportveld- en
balzaalkampioen, crème flanellen broek, zwarte jas (double brest),
opvallende das, opvallender pochet. Modern, mondain, blasé, geposeerd.
(21)
De bundels Tjies en Tjoek leggen in deze zin getuigenis af van Boons eigen
Indo-europeaanschap. De verhalen vertonen in hun onderlinge samenhang een
dilemma: het leven van de daad van de Indo vertegenwoordigt voor Boon als Indo
de enige mogelijke levenshouding, maar zijn intellectualisme als schrijver verhindert
de mogelijkheid tot het deelhebben aan dit bestaan. In deze problematisering
presenteert hij zijn emancipatie niet in de eerste plaats als een vrije keuze, maar als
een lotsbepaaldheid. Dit idee wordt verbeeld in het verhaal ‘De das’. Hierin krijgt
de eenvoudige Nono op zijn verjaardag een das van zijn vriendin Oily. De das staat
aan het begin van een maatschappelijke carrière die grote welstand oplevert. Door
de das ziet Nono zich genoodzaakt een bijpassend kostuum te kopen, waardoor hij
onbedoeld in aanzien stijgt bij zijn chef, gepromoveerd wordt tot vertegenwoordiger
en ten slotte in Hotel des Indes komt te wonen. Tegelijkertijd raakt hij echter meer
en meer vervreemd van Olly. De definitieve breuk volgt na een gezamenlijk bezoek
aan het casino. Wanneer Nono een inzet plaatst, krijgt hij een woordenwisseling met
zijn vriendin. Tijdens dit gesprek blijft zijn inzet zonder opzet op hetzelfde nummer
staan, maar in alle rondes wint Nono. Olly verlaat hem uiteindelijk voortijdig, zodat
Nono alleen uit het casino komt. Buiten ziet hij een jongen staan.
‘Zeg, heb jij ook een naam?’ ‘Ja, ik heet Takdir [Noodlot].’ ‘Zo. Dat is
een hele mooie naam. Dat is een heel betekenisvolle naam. Weet je wat
ik me afvraag? Of Takdir mij gevonden heeft of ik Takdir.’ (276)

Slot
Wie vandaag de dag aan een willekeurige Indië-kenner vraagt naar Jan Boon, zal
hem vooral bevestigd horen in zijn rol als voorman van de Indische gemeenschap.
Door zijn grote verdiensten voor deze gemeen-
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schap vanaf de onafhankelijkheid van Indonesië is hij bekend komen te staan als
erflater van de Indische cultuur en in deze hoedanigheid onder het pseudoniem Tjalie
Robinson. Zijn geschreven werk wordt in dit verband meestal als een getuigenis
hiervan opgevat. Illustratief daarvoor is de recente publicatie van Wim Willems, De
uittocht uit Indië, 1945-1995. De geschiedenis van de Indische Nederlanders, waarin
Boon in deze rol wordt belicht.
De man was chroniqueur van zijn tijd, een documentair journalist, een
sociaal bewogen organisator en een Indische stem met een roeping.13
Hoewel Boons inzet voor de Indische gemeenschap terecht voor het voetlicht wordt
gebracht (en nooit teniet mag worden gedaan), doet het slechts voor een gedeelte
recht aan zijn schrijverschap en in het verlengde daarvan aan zijn persoon. In de
secundaire literatuur is eerder door onder anderen Rob Nieuwenhuys, Lilian Ducelle
en Edy Seriese op grond van het geschreven werk summier gewezen op het bestaan
van een ambivalente houding van Boon ten opzichte van zijn Indische afkomst. De
verhalen en de columns vormen tot op zekere hoogte een neerslag van de Indische
cultuur, maar leggen daarnaast ook een persoonlijke dimensie bloot en getuigen van
het bestaan van twee kanten in zijn persoon: Boon heeft enerzijds geschreven vanuit
zijn deelgenootschap aan de Indische cultuur, maar met name het werk van Vincent
Mahieu getuigt tegelijkertijd van buitenstaanderschap.
Hier heb ik deze ambivalentie nog wat explicieter onder woorden willen brengen
op grond van een analyse van Piekerans van een straatslijper en de verhalen uit de
bundels Tjies en Tjoek. In de columns heeft Boon zich onder het pseudoniem Tjalie
Robinson indirect opgesteld als Indo-europeaan onder de Indo-europeanen. Hij
presenteert zich hierin als deelgenoot van de multiculturele straatsamenleving en
kant zich als zodanig tegen de invloed van het Westen op de Indonesische
maatschappij. Deze invloed doet zich anno 1952-1954 niet meer gelden via een
kolonisator, maar nu veeleer via de introductie van allerlei westerse vindingen in de
oosterse samenleving. Ze vormt een bedreiging voor zijn deelhebben aan de
mengcultuur op straat. Eerder is Boon als Indo-europeaan door de onafhankelijkheid
van Indonesië ontheemd geraakt; de straatcultuur van het ‘heden’ vervangt in dit
opzicht voor hem als straatslijper en als anak Betawie de straatcultuur uit het oude
Indië c.q. de Indische cultuur.
De verhalen van Vincent Mahieu zijn daarentegen geschreven vanuit de positie
van de geëmancipeerde Indo-europeaan: de weergave van de straatsamenleving
gebeurt soms vanuit het perspectief van een kleine Indo, maar soms ook vanuit een
meer westers koloniaal perspectief. In deze ambivalentie heeft Boon zijn emancipatie
tot een dilemma geproblematiseerd en indirect als een lotsbepaaldheid voorgesteld:
de Indo
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op straat vertegenwoordigt de enige en ware levenshouding, maar door zijn
intellectualisme moet hij deze ontberen. Tjies en Tjoek getuigen in dit opzicht van
een andere kant in hem: van maatschappelijke verwijdering en daarmee van verraad
aan de eigen afkomst. Jan Boon, een man met twee gezichten.
Alexander Nieuwenhuis studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden en is
momenteel werkzaam als technisch schrijver.
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Leo Vroman en Tineke Sanders bij het ouderlijk huis van Vroman in Gouda, april 2001 (collectie R.
Karels).
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‘Nu had ik telkens haar hand in mijn hand’
Over de Indische poëzie van Leo Vroman en Georgine Sanders
René B. Karels
Welke literaire erkenning heeft Leo Vroman niet gehad? Ik noem slechts de
prestigieuze P.C. Hooftprijs voor zijn poëtisch oeuvre in 1964 en het eredoctoraat
in de letteren van de Rijksuniversiteit Groningen in 1989. Hij mag zonder enige
twijfel tot de belangrijkste naoorlogse dichters worden gerekend. Het slot van het
gedicht ‘Vrede’ uit de bundel Uit Slaapwandelen (1957) is bij velen bekend: ‘Kom
vanavond met verhalen / hoe de oorlog is verdwenen, / en herhaal ze honderd malen:
/ alle malen zal ik wenen.’ Zijn debuut dateert van meer dan vijftig jaar geleden en
tot op heden volgt een niet aflatende stroom bundels.
Aan zijn ‘Indische poëzie’, waaronder ik poëzie versta die een duidelijke verwijzing
naar Nederlands-Indië of Indonesië bevat, is nog weinig separate aandacht gegeven.
We treffen deze al aan in de bundel Gedichten (1946) en zij keert daarna stelselmatig
in zijn werk terug.
De poëzie van zijn vrouw, Georgine Marie (Tineke) Sanders, is veel minder bekend
bij het gedichtenlezend publiek. De Indische gedichten in haar oeuvre zijn totaal
anders van aard dan die van Vroman, maar verdienen het evenzeer voor het voetlicht
te worden gehaald.
In dit artikel staat een keuze uit deze gezamenlijke Indische poëzie centraal, ingebed
in een gecombineerd biografisch kader van zowel Leo als Tineke, waarmee de
gedichten onlosmakelijk verbonden zijn.
Leo Vroman wordt op 10 april 1915 in een joods gezin in Gouda geboren. Aan de
Rijks-HBS die hij doorloopt (eindexamen 1932), zijn zijn beide ouders als docent
verbonden.1 Zijn vader, S.J. Vroman, is er leraar natuurkunde en zijn moeder, A.
Vromen, lerares wiskunde. In september 1932 vertrekt hij naar Utrecht om biologie
te gaan studeren. Al in zijn studententijd is er sprake van artistieke ambities. Met
zijn studiegenoten Anton Koolhaas en Bert Alberts ontwikkelt hij bij de
studentenvereniging Unitas tal van initiatieven op het gebied van de literatuur, het
toneel, het tekenen en schilderen. Anton Koolhaas merkt hierover op:
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Hoewel biologie een zware studie was, vond Leo die een zeer briljant
verstand had, vrij veel tijd om de ongemeen speelse kant van zijn wezen
in stand te houden en te ontwikkelen en hij experimenteerde veel met
poëzie zowel als met proza en ook zeer veel met tekenen.2
Koolhaas stimuleert hem in het schrijven en publiceren van gedichten. Van 1932 tot
en met april 1940 verschijnen in het studentenblad Vivos Voco met regelmaat
gedichten en illustraties van zijn hand. Hij maakt kennis met het werk van Adriaan
Roland Holst, Martinus Nijhoff, Hendrik Marsman, Jan Engelman en Jan Greshoff.
Voor de beoordeling van zijn vroege gedichten zijn deze feiten niet zonder betekenis.
Het zijn immers producten van een relatief belezen man, die de dichters van zijn tijd
kende. In 1936 ontmoet hij de student neerlandistiek en auteur Max de Jong, die zijn
gedichten ter beoordeling aan Simon Vestdijk voorlegt. Dit blijft niet zonder gevolgen:
Vestdijk neemt er een aantal op in Groot Nederland.3
In 1938 ontmoet hij Tineke tijdens een diner bij Unitas. Zij heeft zich in datzelfde
jaar als studente ingeschreven. Hij beschrijft de ontmoeting aldus:
Rechts van mij zat een grote jongen die aardig was en pokdalig maar
weinig zei. Hij moest vroeg weg, zodat er nu een lege stoel stond tussen
mij en een noviete, kennelijk uit Indië want ze had een kalmerend
lichtbruine huid en sprak niet.
Ik zag dat ze bovendien nauwelijks at, stelde mij dus aan haar voor, ze zei
dientengevolge dat ze Tineke Sanders heette en ik vroeg of ze soms wat
van mijn rijst wou hebben. Ze keek nu pas in mijn ogen, en schudde haar
hoofd. Meteen werd de achtergrond als een wand van beschilderd karton
en verdween de eetzaal tactvol en bescheiden, op geroezemoes na, en ik
dacht letterlijk: Godallemachtig! Ik zit naast mijn vrouw!4
Het zal tot 1947 duren, voordat deze constatering werkelijkheid wordt...
Tineke, ‘met de kalmerend lichtbruine huid’, wordt te Padang op Sumatra geboren
op 14 maart 1921 als middelste in een gezin met drie kinderen. Zowel haar vader,
Gerrit Samuel Sanders, als haar moeder, Maria Elisabeth Bickes, stammen uit Indische
families en oefenen beiden het beroep van onderwijzer uit. Haar vader bezit de
‘hoofdacte’ en stapt in verband met betere promotiekansen van het Nederlands
onderwijs over naar het inlands onderwijs na een lange studie Javaans. Tenslotte
brengt hij het tot adviseur van het inlands onderwijs. In verband met deze post verhuist
het gezin elke twee jaar. Van Padang en Medan, beide op Sumatra, komt het gezin,
na een jaar verlof, terecht in Muara Enim, eveneens op Sumatra. Daarna wordt het
Blitar (Oost-Java), vervolgens
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Jombang in de Brantasvallei, Jogjakarta en opnieuw Medan. Uiteindelijk komen ze
via Semarang te wonen in Batavia, waar Tineke in 1938 haar HBS-eindexamen doet.
Met haar moeder en beide broers verhuist ze in datzelfde jaar naar Nederland en
begint in Utrecht aan haar studie geneeskunde.5 In haar bundel met
herinneringsgedichten, Autogeografie (1991), betreden we onder andere het huis en
de tuin in Muara Enim in 1926 en maken kennis met haar grootmoeder in Malang
in 1930.

Muara Enim (1926)
Oud jeugdhuis waarvan ik geen inhoud weet
dan schaduw flakkerend in het olielicht,
angst door het krijsen van katten in duisternis,
nog bangzijn voor slangen als het gras beweegt.
Mijn moeder naaide, soms bakte zij brood.
Maar wat speelden wij kinderen in het lege
huis, de verwilderde tuin? Ik heb het ook nooit,
voordat het te laat was, zelfs willen weten.
Losse momenten die evenveel leegte
lieten, nooit samenvielen met het verslag
van de foto's, tot aan de dag dat mijn vader zag
dat hij mij had leren lezen. Toen bleven de vele
huizen waar wij eens woonden verder bevolkt
door mensen, meubels en boeken, en toen begon
mijn geschiedenis. Met wie kan ik die delen?

Bezoek aan Malang (1930)
Mijn grootmoeders huis had een tuin vol geheimen,
verborgen viooltjes die ik mocht zoeken.
Zij maakte mijn kop chocola in haar kamer
die vol stond met foto's, diepzinnige boeken.
Mijn grootmoeder wist zich omgeven door geesten.
Zij zag de kleuren van het goede en kwade
en las je gedachten. Zij was onbevreesd,
dit had zij bereikt door haar studie, na jaren.
Maar nog weer later hoorde zij stemmen
een onnoembaar kwaad van haar spreken, die volgden
haar waar zij ook was. Zij bleef studeren. Geen mens
die het weten wou, zelfs niet haar dochter.
Zij is al lang dood, maar ik weet waar zij wonen,
haar geesten: in bloemen die trillen op windstille lucht, in de kruinen van bomen.
Ik kon ze nooit zien en verdien dat ook niet.
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Op 14 mei 1940 moet Leo afscheid nemen van Tineke, met wie hij inmiddels verloofd
is, en vlucht vanuit Utrecht, via Gouda, waar hij zijn ouders meedeelt Nederland te
willen verlaten, naar Scheveningen. Via Londen komt hij eind juli in Kaapstad aan.
Begin augustus arriveert hij in Tandjoengpriok. Gerrit Sanders haalt hem op. Te
Batavia schrijft hij zich in aan de Geneeskundige Hoogeschool om zich voor te
bereiden op zijn doctoraal examen biologie, dat hij met goed gevolg aflegt op 15
september 1941. Zelf doet Leo mededeling van zijn nevenactiviteiten in deze periode:
En toch werd ik telkens weer even teruggehaald naar tekenen en schrijven.
Zo kwam er op een dag uit China, waar mijn oom I. Snapper werkte, door
hem doorgestuurd vanuit Holland, een nummer van Groot Nederland,
maart 1941, dat meteen begon met vier van mijn gedichten - plus een
voetnoot: ‘De oorspronkelijke tekenaar van het kinderverhaal Stiemer en
Stalma, uit NRC en Vaderland’.6 Er was maar één verklaring mogelijk
voor die allereerste echte publicatie: Tineke had, waarschijnlijk met onze
vriend Max de Jong, enige dingen uit oude manuscripten bijeengehaald
en naar die redactie gestuurd. Ik voelde mij ineens meer verloofd dan ooit.7
‘Even teruggehaald naar tekenen en schrijven’ is beslist te bescheiden geformuleerd.
In de periode augustus 1940-januari 1942 houdt hij zich, behalve met de studie
biologie en na zijn doctoraal examen met zijn werk als wetenschappelijk assistent
zoölogie, volop bezig met het publiceren van tekeningen, beeldverhalen en
prozateksten in Indische periodieken,8 en het schrijven van gedichten.
Op 7 december 1941 wordt ook de Stille Oceaan het strijdtoneel van de Tweede
Wereldoorlog door de Japanse aanval op Pearl Harbour. Ook de Nederlandse regering
verklaart Japan de oorlog. Als in januari 1942 de aanval op Nederlands-Indië volgt,
wordt hij voor militaire dienst opgeroepen en na de capitulatie in maart gevangen
genomen. Hij wordt overgebracht naar en gedetineerd in Bandoeng in een massaal
concentratiekamp. Rob Nieuwenhuys, die ook in dit kamp terechtkomt, meldt:
Er bevond zich zo'n tien- tot twintigduizend man. Daarvoor was een deel
van de stad waar de meeste kampementen lagen [...] door een
prikkeldraadversperring van het overige deel gescheiden. In deze militaire
wijken werden wij losgelaten en we genoten daarbinnen een grote mate
van vrijheid.9
Leo schrijft over hetzelfde kamp:
Die eerste weken in het Bandung-kamp leken wel een slecht georganiseerde
vakantie: weinig eten, geen tochtjes, geen lei-
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ding. Er was wel genoeg ruimte. [...]. En dan al die barakken. Wie werkelijk
aan de vrijheid was verslaafd werd geloof ik wel korzelig van het
prikkeldraad waar je op den duur op stuitte, maar voor velen zoals ik was
er genoeg te doen: tekenen, schrijven, debatteren over alllerlei dat meestal
niets met onze toestand te maken had. Want als je over die toestand nadacht
kwam je tot het idee dat je krijgsgevangene was en dat klonk zo gek. Net
zo ongezond leek het me mijn verleden te beschouwen als iets dat ik net
kwijt was, of mijn toekomst als iets waar ik net niet bij kon komen. Het
verlies van Tineke, al zo ver weg in ruimte en tijd, was zoveel groter dan
dat beetje verlies van vrijheid.10
Na het gedwongen bijwonen van executies wordt het duidelijk dat de geïnterneerden
in de ogen van de Japanners rechteloos en eerloos zijn.
Op 18 juni 1942 worden Leo Vroman, Rob Nieuwenhuys en 1.500 anderen
overgebracht naar Tjilatjap aan de zuidkust van Java nabij het eilandje Noesa
Kambangan. Het is een geheel ander kamp (eigenlijk zijn het twee kampen) dan
Bandoeng. Rob Nieuwenhuys:
Het waren afschuwelijk kampen waar de Japanners kennelijk de bedoeling
hadden door terreur het moreel van de gevangenen te breken. Overal werd
geslagen, om het minste vergrijp, de hele dag door klonken de bevelen en
de orders; geen ogenblik werden we met rust gelaten, zelfs 's nachts niet.
We werden systematisch vernederd en uitgehongerd.11
Nieuwenhuys geeft een uitgebreid verslag van zijn verblijf te Tjilatjap in Een beetje
oorlog (1979). Leo houdt tijdens zijn verblijf in dit kamp aantekeningen bij over de
periode 4 juli-11 juli 1942 in zijn zogenaamde dag-plakboeken. Bert Voeten publiceert
hieruit later een selectie samenhangende dagboeknotities in het bevrijdingsnummer
van De Gids.12 In 1990 zijn deze Dagboekbladen uit het kamp Tjilatjap, met een
inleiding van Voeten, separaat, bibliofiel uitgegeven.13 De tekst is gelijk aan de
tijdschriftpublicatie. Nieuwenhuys' beeld van het kamp wordt hierin bevestigd:
Tjilatjap, 4 juli 1942: [...]. Daarna moesten we op de knieën liggen naar 't
Noorden en luid ‘Wakarimashta’14 roepen, zó dat Tenno Heika in Japan
het zou kunnen horen. Hoofden diep buigen (luit. Weisi door H. = bruintje
beer = brullie afgeranseld). [...]. 6 juli: [...]. Vier man geslagen omdat één
brutaal was; één geslagen door gebaarde jap., met rubberhamer.
Tot de gedichten die Leo Vroman in Tjilatjap schrijft, behoort in ieder geval ‘Soember
Brantas’. Het verwijst naar een reis van vóór de interne-
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ring. Met een duidelijke geografische verwijzing in de titel bezingt het de
overweldigende Javaanse natuur ten noorden van Malang op Oost-Java in de nabijheid
van de bron van de Brantasrivier. Het is, op het veel latere ‘Java’ na, zijn enige
gedicht waarin de Indonesische natuur het thema is. Het woud wordt voorgesteld als
een zee, waarin het ‘verlaten duikerskind’ als betoverd, voorzichtig wadend zijn
voeten verplaatst en stilstaand het gedicht krijgt ingefluisterd.

Soember Brantas
In groene vloeistof badend wiegt het woud
lianen hemelwaarts - vergane banden
met oude bovenwerelden, waar glad en goud
vogels als vissen zonder handen
elkanders banen zwijgend kruisen
onder het schemerende dak;
bladeren die als beken ruisen
omlijsten dit verstilde wak.
't Verlaten duikerskind verplaatst zijn voeten
om niet als kurk te stijgen tussen stammen
en weer ontnuchterd zonlicht te ontmoeten
op hete vergezichten en gekroesde kammen,
trekt wadend in het hoge alang-alang
een woelend kielzog dat onrustig fluistert losse syllaben ritselen nog bang
na wanneer het stopt
en luistert.

In ‘Borstvogel’, dat eveneens in Tjilatjap ontstaat, treffen we eveneens een poëticale
thematiek aan. De dichter die in hemzelf leeft, is de vogel in zijn borst, die geplukt
en gegeten zal moeten worden om ‘het ongezongen lied’ voort te brengen, maar dit
wel met de dood moet bekopen: hij sterft ‘aan de doop’.
Ook Tineke kent Soember Brantas. Zij is er eerder, maar Leo's gedicht ontstaat
eerder. In Autogeografie (1991) publiceert zij ‘Vacanties op Soember Brantas
(1927-1936)’. Over een door mij gesuggereerde relatie tussen de gedichten zegt zij
zelf: ‘Volgens mij verwijst het niet naar Leo's gedicht. Ik herkende S.B. zelfs niet
uit Leo's gedicht, want het huis waar ik over schreef bestond niet meer toen hij er
was (in 1941).’15 De verschillen in perceptie van de locatie zijn logisch. Leo is 26
jaar in 1941 en Tineke bezoekt de plaats tussen haar zesde en vijftiende jaar.
Bovendien geeft Leo's gedicht blijk van een totaal andere poëzieopvatting dan die
van Tineke, welke veel meer geografisch en anekdotisch is dan fantaisistisch en
poëticaal.
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Vacanties op Soember Brantas (1927-1937)
Eerst was ik te klein, wist alleen kou en donker
van het houten huis. Toen duwden de grote honden
mij haast omver. De tocht naar de frambozenheuvel was nat van het gras, doornig en eindeloos.
Maar twee jaar later al, in de felle zon
waren wij Indianen, sluipend door het manshoog gras,
beklommen heuvels voor het eten, tot de oproep klonk
van metaal op metaal, kwamen net op tijd thuis.
Na hoeveel jaren pas zag ik hoe het dal te vroeg
in schaduw kwam, nevel gleed over de heuvelrug?
Aan de overkant droeg de kale bergenreeks
in het donker nog weerschijn van verre zonsondergang.
Ik liep alleen over het pad langs de bloementuinen,
vlakken van eendere kleur, plotseling ontroerd door
het eigenzinnige van het onkruid dat mij
tot stilstaan dwong, en vond er geen woorden voor.
's Avonds bij het licht hield mijn tante de boeken bij.
Mijn oom, roodverbrand, gebaad en verkleed, zocht
de warme kachel en ik, onwetend maar veilig
door die doelmatigheid, las Jules Verne en Paul d'Ivoy.

Dat het perspectief in dit gedicht bij het kind ligt, is logisch. Het betreft immers een
herinnering. Bij Leo's gedicht is het kindperspectief een keuze. Kende hij Soember
Brantas voor 1940 al uit de verhalen van Tineke? Er zijn aanwijzingen voor. Ik wijs
op de aanwezigheid van drie identieke elementen: gras, tot stilstaan komen en
woorden. Waar in Leo's gedicht het ‘woelend kielzog’ van het ‘alang-alang’
lettergrepen fluistert waar het kind naar luistert na gestopt te zijn, sluipt het kind in
het gedicht van Tineke door het ‘manshoog gras’, en wordt tot stoppen gedwongen
door ‘het eigenzinnige van het onkruid’, waarvoor geen woorden kunnen worden
gevonden.
Leo is, ondanks de kampellende, volop met zijn dichterschap bezig. Of moeten we
zeggen ‘dankzij’? Zijn escapistische houding is aanleiding tot reacties van anderen.
Inderdaad is zijn reactie op de wreedheden van de Japanners volstrekt anders dan
die van de anderen in dezelfde omstandigheden. Rob Nieuwenhuys merkt min of
meer verwijtend op:
Onder al deze voor de meesten bijna ondraaglijke spanningen, bewoog
Leo zich op de meest natuurlijke en zelfs ongedwongen wijze. Hij hield
zich schuil en schreef gedichten [...]. Hij leefde in zijn eigen wereld en
voelde zich alleen daarin autonoom. Eigenlijk had hij ons geen van allen
werkelijk nodig [...].16
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In de reeds genoemde Dagboekbladen uit het kamp Tjilatjap laat Vroman een ander
mechanisme zien om zijn onaantastbaarheid in stand te houden:
4 juli 1942: [...]. Onder 't knielen dacht ik: ‘hoe weinig onaandoenlijk’,
bij ranselen: ‘net echt’.
Begin januari 1943 wordt Tjilatjap ontruimd. Velen uit dit kamp, onder wie Vroman
en Nieuwenhuys, komen terecht in Tjimahi, in de bergen ten noordwesten van
Bandoeng. In de trein op weg naar Tjilatjap schrijft een Japanse bewaker voor Vroman
het Chinese alfabet op in hiragana, een snel geschreven lettergreepschrift in sterk
afgekorte Chinese karakters, en katakana, dat uit gedeelten van fonetisch gebruikte
Chinese karakters bestaat. Vroman leerde de tekens uit zijn hoofd. Hiertoe had hij
een stuk karton in kleine vierkantjes geknipt en op elk stukje een teken geschreven.
Nieuwenhuys is erbij:
Hij deed alle kaartjes in een van zijn jaszakken en putte daar van tijd tot
tijd uit. Meestal tijdens het wandelen, maar soms ook midden in een
gesprek. [...]. Zijn kennis van het kanji had alweer geen enkel doel; het
ontbrak hem aan lectuur en het bracht hem geen centimeter nader tot de
Japanse spreektaal. Het kennen van de tekens vormde een onnut doel op
zichzelf.17
Dit kanji, het oude Japanse schrift, dat zich uit het Chinese ontwikkelde, inspireerde
hem tot het gedicht ‘Kanji’, waarmee de woorden van Nieuwenhuys, ‘zijn kennis
van het kanji had alweer geen enkel doel’, worden gelogenstraft. Het gedicht is een
gedicht óp het kanji, op de tekens. Het moet worden geïnterpreteerd als een gedicht
dat een poging doet de cultuur van de Japanners te doorgronden, een
toenaderingspoging zich in te leven in de vijand van dat moment. Over zijn
leermeester zal hij later opmerken: ‘Dat was de eerste Japanner van wie ik graag een
vriend had gemaakt.’18 Als met korte snelle penseelstreken (disticha!) zet Vroman
de lezer een sterk beeldend verhaal voor, dat een antiek oosterse sfeer oproept, zoals
op een oude Chinese of Japanse prent op zijdepapier.

Kanji
Het water, door eeuwen vergrijsd,
valt omlaag waar de nevel rijst.
Nevels omhullen de voet
van een rotstop in avondgloed.
Daarop, als een varende, staat
een wijsgeer en plooit zijn gewaad.
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Er is niets waarop hij leunt,
hij luistert, de stilte dreunt.
Hij herkent de juistheid van
der bomen takkengang
en der vogels, verdiept in gezang
dat hij ziet en niet horen kan.
Hij denkt: hier wiegt zich het nest
van de nachtegalen het best.
Behoort ook niet mijn huis
te wiegen op meer geruis?
In het bruisen van de tijd
klinkt de stilte der eeuwigheid
En de geest vervult het woord
meer des te minder zij hoort.
Laat er louter een teken zijn
van verguld op een vierkant karmijn,
Een dat zich als takken verzwijgt,
zo vervuld dat het zwijgt.

In vergelijking met Tjilatjap is Tjimahi een verademing. Kampgenoot Veenstra zegt:
De avond dat wij, na een lange treinreis en met het terreurregiem van ruim
een halfjaar letterlijk in de benen, aankwamen in het kamp van Tjimahi,
leefden we in een droom.19
In Een beetje oorlog noemt Nieuwenhuis het hoofdstuk over Tjimahi zelfs ‘In het
paradijs’. Er is, indien men althans over geld beschikt, bijvoeding te krijgen. Tot dit
doel wordt een kampfonds ingesteld. Het geld hiertoe is afkomstig van
toneelopvoeringen, revues en de ‘Studio’, een soort tekenacademie. Ook wordt er
een poëziebloemlezing met houtsneden, Onschendbaar domein, samengesteld in
april 1943. Leo verlucht onder andere ‘Novalis’ van Slauerhoff en ‘Godvruchtig
drinklied’ van Van Duinkerken.20 Hij is desalniettemin een betrekkelijke outsider.
Hoewel we het probeerden, lukte het niet om Leo bij het studiopersoneel
in te lijven. Wie hem kenden wisten dat hij een dichter was die in de meest
barre kampomstandigheden zijn vrienden onophoudelijk verraste en
ontroerde met zijn op blaadjes of vodjes van het schaars wordende papier
gekrabbelde verzen en dat hij daarnaast een fantasierijk tekenaar was met
de meest bizarre vondsten.21
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Erik de Vries, kampgenoot en latere tv-pionier, schrijft de gedichten van Vroman
over en dateert deze.
Uit zijn aantekeningen weten we nu dat de drie fantaisistische gedichten
‘Volencis’, ‘Sint Fleurycke’ en ‘Jeldican’ op respectievelijk 24, 29 en 30
maart 1943 werden geschreven en ‘Afstand’ [...] in mei van hetzelfde
jaar.22
In het eerste drietal verzen kleden het onvermogen en de dood zich in speelse en
fantasierijke woorden, en in ‘Afstand’ herkennen we het verlangen naar Tineke, die
hij al drie jaar mist: ‘Weer schijnt in 't moeitevol ontwaken / mijn warmte aan jouw
huid ontleend / en lig ik vruchteloos vereend / met waangestalten van het laken.’
De redactie van de Kampkroniek, Weekblad voor het Krijgsgevangenkamp Tjimahi
wordt gevoerd door Jan Boon, die zich later Tjalie Robinson zou noemen en een
vriend van Leo wordt:
Goed, op 31 augustus 1943, na een halfjaar in Cimahi, en nadat mijn
nieuwe vriend Jan Boon (later heette hij Tjalie Robinson) gedroomd had
dat we ergens buiten een gebouw op tegels zouden slapen, werden we naar
Jakarta getransporteerd en sliepen we ergens buiten op een betegelde
voorgalerij. En nog een paar weken later werden we op een klein schip
gezet. [...]. We gingen naar Singapores Shangi-eiland. Het was een groen,
groen kamp, de huizen waren klein en van donker hout, we waren echt
buiten. Natuurlijk had Jantje al gedroomd dat we door een dal zouden
lopen onder palmbomen, naar het werk, en sommigen deden dat. [...]. Hij
gaf mij advies dat ik op mijn huwelijksnacht moest toepassen zei hij. Zijn
geruite onderbroekjes waren een openbaring voor de omgeving. Hij liet
me zien dat de vruchtjes van de wilde passiebloem gegeten konden worden.
Maar we hadden geen honger.23
Op 5 november 1943 wordt Vroman verscheept naar Osaka. Hij wordt te werk gesteld
als dokarbeider en heeft grote problemen met zijn gezondheid. Na het bombardement
op Osaka in januari 1945, wordt hij per trein noordwaarts naar Nagaoka vervoerd.
Hier moet hij werken in een carbidfabriek. Nadat op 15 augustus 1945 Japan
capituleert, brengt men hem in september naar Manilla. Het eerste bericht van Tineke
komt per briefkaart. Hij wordt uit de dienst ontslagen en reist via San Francisco en
Chigaco naar New York. Aanvankelijk is hij van plan door te reizen naar Nederland,
maar neemt het advies over van zijn oom, de arts Snapper, om in de Verenigde Staten
te blijven en werk te zoeken als wetenschappelijk onderzoeker.
Voorlopig gaat hij in Amerika aan het werk als schrijver en illustrator. Tineke
probeert in de tussentijd in Nederland uitgevers te interesseren
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voor zijn werk. Querido besluit zijn debuutbundel in 1946 uit te geven in een oplage
van 1.000 exemplaren: Gedichten. Hierin zijn de gedichten opgenomen die in zijn
krijgsgevangenschap zijn ontstaan.
Op 28 maart 1947 behaalt Tineke haar kwalificatie als semi-arts aan de
Rijksuniversiteit Utrecht en dient in april een verzoek in tot studieverlof in de
Verenigde Staten. Nadat dit is gehonoreerd voegt zij zich op 9 september van dat
jaar bij haar verloofde in New York. De dag erna treden zij in het huwelijk. Zij
worden Amerikaans staatsburger, krijgen twee dochters (Geraldine, 1950 en Peggy
Ann, 1952) en Leo gaat een briljante carrière als hematologisch onderzoeker tegemoet.
In 1958 promoveert hij in Utrecht. Talrijke prijzen voor zijn wetenschappelijk werk
vallen hem ten deel. Maar steeds keren Indië en de kampen terug, zoals in ‘Java’,
waarin de natuur zich vereenzelvigt met de kampbewoners. Ik citeer:
En toen antieke slangewortelen
en onverwoestbare lianen
omstrengelden wat niet vluchtte
(gewurgde balustraden bungelden
nog een jaar of zeven na
en omhelsde zerken braken nog even)
toen konden wij, gevangenen
tot het strand van Tjilatjap
het met planten overstroomde patroon
van plantages al haast niet meer zien,
vonden slechts groene fonteinen
van bananebladeren nog in bange
groepen staan en de klapperpalmen
nog in linies, geef acht
natalmende
voor de vergane commandant.

Zijn herinnering aan het kamp in Nagaoka is verbonden met de vriendelijke
commandant Kadjiyama, van wie hij een waaiertje krijgt. In twee gedichten komt
hij tot leven: in ‘Januari’ (Almanak, 1965) en in ‘Voor Kadjiyama, vriend en bewaker’
(Avondgymnastiek, 1983). In het eerste noemt hij de commandant ‘een vriend’ , en
betreurt daarom het feit dat er nooit sprake is geweest van een werkelijke ontmoeting
en hierdoor de herinnering aan dit kamp voor altijd verbonden blijft met de
kampverschrikkingen in januari 1945: ‘Waarom die zomer van de overgave dan /
niet Kadjiyama 's woning ingerend? / Een vriend. Hij heeft mij nooit gekend. / Nu
is het altijd januari in Japan.’
Wanneer in 1981 de roman Bezonken rood van Jeroen Brouwers verschijnt, waarin
de Japanse kampterreur breed wordt uitgemeten, komt Leo twee jaar later met het
genoemde tweede gedicht over Kadjiyama.

Indische Letteren. Jaargang 18

48

Leo Vroman en Tineke Sanders in september 1947 in de Verenigde Staten (Schrijversprentenboek
29, p. 89).
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Hij schrijft: ‘Geen enkel kamp waarvan ik droom / heeft naar mijn weten ooit bestaan.’
en ‘Wat ik van zo'n droom het meeste haat: / de vrees in een oud kamp te ontwaken
/ en mij wijs te laten maken / dat ons lief leven niet bestaat?’ Hij eindigt met: ‘Dag,
Kadjiyamasan. / Waar droom jij van?’ De overlevingsstrategie uit Tjilatjap en Tjimahi
lijkt geëvolueerd tot een levenshouding waarin voor haat geen plaats meer is. De
inspirator in deze ontwikkeling is zijn liefde voor Tineke, waarvan hij aanvankelijk
impliciet gewag maakt in Tjilatjap in zijn (zelf)explicerend gedicht voor Rob
Nieuwenhuys, ‘Aan R.N.’ (Gedichten, 1946): ‘En zo verliest zich het beminnen,
zelfs het haten; / hier baat geen goede vriend om mee te praten, / de zee is leeg, de
schepen zijn verbrand / en aan die stilte voel ik mij verwant / sinds ik mijn eigen
leven heb verlaten / dat na bleef soezen in het polderland.’ In ‘Voor Kadjiyama,
vriend en bewaker’ is Vroman explicieter. In zijn droom ziet hij Tineke, die hem in
leven heeft gehouden: ‘Ik zie Tineke in het prikkelweb / van mijn herinneringen
hangen / en zwaar van mijn vergaan verlangen / wegzinken tot ik haar leegte heb.’
Zijn onvoorwaardelijke liefde voor haar lijkt de bron te zijn van zijn inmiddels sterk
pacifistische levenshouding.
Beginjaren 70 begint Tineke met een studie antropologie en promoveert in 1980 op
een onderzoek naar de revalidatie van afasiepatiënten, waarna zij lange tijd in dit
veld werkzaam is.
In 1987 reizen Leo en Tineke, op uitnodiging van Kees Snoek, destijds verbonden
aan de Universitas Indonesia, naar Indonesië. ‘We waren er allebei voor een congres
over Nederlandse studies in Indonesia, waar Multatuli een belangrijk onderwerp
was.’24 Het is het eerste weerzien na de oorlog. De reis levert van beiden opnieuw
‘Indische’ poëzie op: terugkeergedichten. Het overmijdelijke overkomt Tineke: het
gevoel toerist te zijn in het land van haar jeugd.

Yogyakarta en Borobudur
Het kind dat ik was: op de fiets, na de rusttijd,
stille lanen verkennend tot aan het uitzicht
op de vulkaan. Op school leerde ik eenzaamheid
door meisjesvriendschap die insloot en uitsloot.
Naar de kerk met mijn ouders, hun vriendenkring
gaf warme zekerheid. Ik stelde geen vragen
maar deelde de wijding van wierook en maanlicht,
grijze tempels bij nacht, jeugd die ik bewaarde.
***
Een halve eeuw later, op zoek naar het Oorlogsmuseum, verdwaald tussen huizen en tuinen,
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een doodstille zijstraat. Een vrouw kwam naar buiten,
‘Where are you going?’ vroeg zij en wees ons de weg.
Wij waren toeristen, beklommen de tempel
die alleen buitenkant prijsgeeft, schoven mee langs
de omgang van elk terras: Buddha's leven in steen.
Boven, het uitzicht, en de laatste stupa was leeg.

De allusie van de eerste regel op de titel van het gedicht van E. du Perron, ‘Het kind
dat wij waren’ is onmiskenbaar. De confrontatie van heden en jeugd leidt dwingend
tot de gedachte door Du Perron in zijn openingsregels geformuleerd: ‘Wij leven 't
heerlikst in ons vèrst verleden: / de rand van het domein van ons geheugen,’. Sanders
weet hoe de cultuur van haar ‘land van herkomst’ de oplossing voor haar verwarring
en vervreemding aanreikt. Het is de lege stupa op de top, die de metafysische leegte,
de geestelijke onthechting als ultieme wijsheid symboliseert.
Leo spreekt in Indonesië een andere taal:

Fabel van een steen
‘Wil je mij kennen’ zei de steen
‘vlij mij dan in een klare rivier en
verklaar elk wuivelen van haar wieren
van achteren en over mij heen’.
‘Maar daar verlies ik je meteen
tussen de kiezelige liezen
wiebelend onder die watervliezen!
Neen, dan maar in het algemeen
om je brullend ontstaan uit een vulkaan en
het gerol onder doodstille oceanen
bemin ik je al, en dat niet alleen
maar door die vingers van zoveel Javanen
en hun heerlijke kinderen te zijn gegaan
daar val ik gewoon van uiteen’25

Tot slot een wat langer terugkeergedicht van Vroman, dat wat betreft de anekdotische
kant enige toelichting behoeft. De bajing speelt een hoofdrol. Hij doet uitgebreid
verslag van zijn belevenissen met deze eekhoorn, die hij gedurende zijn verblijf in
Batavia houdt:
Siman [een jongen die hem in de huishouding helpt, RBK] kocht voor een
kwartje een bajing met kooi. Een schat, en nog heel jong, maar hij at al
best, en toen de nacht viel begon hij in zijn kooi rond te tollen en te blaffen.
Omdat ik niet wist wat

Indische Letteren. Jaargang 18

51
hij wilde zette ik het kooideurtje open, hij rende over de vloer, klom in de
klamboe van mijn bed, vond de ingang tussen de twee lagen gaas, ging
naar binnen en verdween onder de matras. Daar ging hij slapen, en deed
dat sindsdien elke avond, om zodra het licht werd als een harige vuurpijl
langs de klamboewand naar boven te schieten, zich daar om te draaien en
mij dan zo hangend aan te staren tot ik opstond. Hij ontbeet met mij, zocht
en vond waar hij van hield maar nam ook een likje
insektenverdelgingsmiddel uit een spuit, daarna een knaagje zeep en dan
wat water dat hij van de druppelende kraan oplikte. Later liet ik hem
helemaal vrij en hij woonde in de cemara's, hoge langnaaldige bomen. Als
ik thuiskwam en tsch tsch riep kwam hij aanhollen, van boom tot boom,
glipte omlaag en sprong op mijn nek, urineerde in mijn hals en werd zo
naar binnen gedragen om met mij te lunchen.26
De tekst van het gedicht sluit naadloos bij deze biografische aantekeningen aan. Dit
geldt ook voor het verhaal van de tokeh:
Siman ving ook een keer een tokeh die 's nachts bij een lichtje had
gehangen en daar vliegen en motten ving. Ik gaf het beest een hele plank
van mijn boekenkast met glazen deur, en ving een paar maal per dag
sprinkhanen voor hem die hij echt wel opat, maar toch stierf hij al gauw.
Ik vilde hem, tekende zijn prachtig spiersysteem en gebruikte dat om hem
als een oud mannetje in een kinderverhaal te laten optreden; en ik opende
hem en tekende zijn organen.27
Bea is de dochter van de vrouw die voor Leo kookte in Batavia:
Hij [Gerrit Sanders, Tineke's vader, RBK] gaf mij de sleutel van een flat
in een complex op Scottweg [Gang Scott, nu Jalan Budikemuliaan, RBK]
- er was grind en er waren hoge bomen, en struiken met paarse en rode
bloemen - en stelde mij voor aan een kleine donkere dame met één arm,
mevrouw Wijmer, die voor mij zou koken, en haar man die iets met
verzekeringen deed, en hun dochter Bea, die veel lachte, heel mooi was,
bovendien voor onderwijzeres studeerde en een goede vriendin van Tineke
was en meteen van mij. Er bestaat praktisch geen lievere persoon geloof
ik namelijk.28
Ook het planten van de ‘kacang ijoe’ in ‘Cilatjap’ berust op biografische feiten,
alsmede de passage over de modderkruipertjes. De kalong wordt door Leo elders
niet genoemd, evenals de ‘cicak’. Op grond van de context neem ik aan dat ook deze
passages teruggaan op zijn biografie.
In een geraffineerd spel met de paradoxen ‘vertederen’ en ‘verteren’,
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‘ontbinden’ en ‘verbinden’ besluit Vroman dit sterk biografische gedicht.

Stervende have
Stervende have is mijn tropische verleden
zo koloniaal dat ik het nooit bezat
een door planten woest verbonden en bestreden
weelde waar ik zelfs geen deel aan had.
Nu ik daaraan denk besef ik pas
een terugkomst van de dode dieren
die ik naliet waar ik levend was:
mijn tokeh met zijn hardvervlochten spieren
voor wie ik krekels ving in het hoge gras
die leefde en stierf achter stevig glas
en die ik vilde om hem beter te verstaan
en die ik als een spotmens op liet treden
in een kindertijdschrift van hun tropische verleden
maar mijn bajing sliep 's nachts onder mijn matras
de kalong aan een hoge kabel flardend
als een zwarte vlieger doodgegaan
die ik in een stopfles heb gedaan
onvoldoend gevuld met formaline
om die verhardend wijde schrikogen van zijn laatste ogenblik
maar mijn bajing - 's middags thuisgekomen
riep ik en dan stortte hij uit een boom en
pieste zijn zorgvuldig plasje
tussen de kragen van mijn hemd en van mijn jasje
de jampot waar een bidsprinkhaan
haar eierpak in had gelegd
en dat ik zo vol hoop bewaarde
nadat ik haar naar huis liet gaan
het eierpak dat in een week ontaarde
tot een gruwelijk veelvuldig kluwen
van dorre armpjes en beentjes
onhandig om elkaar gestrengeld
als kinderschaamkroeshaar
Hoe ik voor het laatst opstond
voor mijn tramreis nu dus naar dat front
en mijn bajing achterliet
nee dat herinner ik mij niet
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alleen Bea's warme voorhoofd aan mijn mond
en die herleving van een kromgedroogd verdriet
goed, en toen Cilatjap kamp;
wij moesten kacang ijoe planten
ik liep ijverig te lanterfanten
in de richting van de wilde kust
Daar stonden bomen vreemd op spinnepoten
en in de modder tussen hun tenen
sprongen - ik had ze altijd al zo graag
willen zien - sprongen van die kleine en ik was toch al zo dol op ze kleine visjes met die puilende ogen
en armpjesvinnen sprongen ze rond
Ik kon het niet laten
ik graaide in de grond
en ving er eentje
o dat heerlijke gespartel
in geen jaren was ik zo geaaid
ik hield het bij mijn mond
ik moest er tegen praten
ik nam het mee naar de barak
buiten stond een grote ijzeren ton
ik gaf hem wat brak water
en ach
nog geen dag later...
..............
Nu herfst in Brooklyn en koud.
Mijn bajing's lijkje wel vijftig jaar oud
Ik werd een halve eeuw omgewaaid met het verlangen
Tineke mee te maken in haar eigen land.
We gingen en ik heb geen tokeh meer gevangen
geen cicak zelfs gekoesterd want
nu had ik telkens haar hand in mijn hand
Nu waren het de mensen die
mij overvielen van beminbaarheid
hoe ik bewusteloos door drie
Indonesiërs werd gebaad
want ik was vleesgeworden dysentrie
en daar was Tineke die ik nacht en dag
vaag zag trachten mij te laten drinken
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zo wil ik wel in jou verzinken
mijn vertederende Insulinde:
tot U verteerd wil ik mijn einde vinden,
voedsel voor Uw Godgegronde nacht
die ik ontbonden met mij zal verbinden
weggewurgd in Uw Gordel van Smaragd29
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René Karels studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van
Amsterdam en is oud-docent Nederlands.

Eindnoten:
1 De biografische gegevens in dit artikel zijn voor een belangrijk gedeelte ontleend aan: Kuijper,
Jan en Ben Peperkamp e.a. (red.). Het Vroman-effect. Over leven en werk van Leo Vroman.
Amsterdam: Em. Querido's Uitgeverij b.v. / Den Haag: Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum, 1990.
2 Koolhaas 1975, p. 303-304.
3 Groot Nederland 39 (1941) II, p. 161-162.
4 Vroman 1994, p. 37.
5 Sanders 2000.
6 Vroman tekent de stripfiguren ‘Stiemer en Stalma’ bij teksten van Anton Koolhaas. Deze strips
verschijnen vanaf 1937 in de NRC. Later worden er premieboekjes van gemaakt om abonnees
te werven.
7 Vroman 1994, p. 54.
8 O.a. in Indisch Weekblad en De Fakkel.
9 Nieuwenhuys 1986, p. 56.
10 Vroman 1994, p. 62.
11 Nieuwenhuys 1975, p. 364.
12 De Gids 128 (1965) I, p. 275-277.
13 Vroman 1990.
14 ‘Wakarimashta’ betekent ‘we hebben het begrepen’.
15 Sanders 2000.
16 Nieuwenhuys 1975, p. 364-366.
17 Ibidem, p. 368.
18 Vroman 1994, p. 65.
19 Veenstra 1975, p. 355.
20 Ibidem, p. 360.
21 Ibidem, p. 357.
22 Nieuwenhuys 1975, p. 368.
23 Vroman 1994, p. 73.
24 Sanders 2000.
25 Dit gedicht is gepubliceerd in Nusantara. Amsterdam: Stichting Collectieve Propaganda van
het Nederlandse Boek, 1992.
26 Vroman 1994, p. 54-55.
27 Ibidem, p. 56.
28 Ibidem, p. 52-53.
29 Zie noot 25.
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Uitnodiging
Op vrijdag 30 mei 2003 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
weer een lezingenmiddag.
Programma:
14.00 uur:

Opening.

14.15 uur:

Gerard Termorshuizen: In ‘Bantam's
vergetelheid’ verborgen en gestorven.
Over Dr. J. L'Ange Huet (1840-1925):
journalist, planter, armenvriend en
kluizenaar.

14.45 uur:

Reggie Baay: Visies op de Indische
‘oermoeder’. Het beeld van de njai in de
Indisch-Nederlandse literatuur.

15.15 uur:

Theepauze.

15.45 uur:

Peter van Zonneveld in gesprek met
Adriaan van Dis over diens roman
Familieziek.

16.45 uur:

Sluiting.

Plaats: Universiteit 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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[Nummer 2]
Redactioneel
Na het verschijnen van het maart-nummer bereikte ons het bericht dat onze
oud-redacteur Frits Jaquet eind februari 2003 was overleden. In een kort In memoriam
zullen we aan hem en zijn werk aandacht besteden.
Dit juni-nummer is gewijd aan de literatuur van en over Zuid-Afrika in de VOC-tijd.
Het was in 2002 precies 350 jaar geleden dat Jan van Riebeeck voet aan land zette
en begon met de aanleg van een permanente verversings- en pleisterplaats, die
uitgroeide tot het latere Kaapstad. Enkele duizenden Compagniesdienaren bezochten
jaarlijks deze kolonie die door de Compagnie bestuurd werd totdat de Engelsen het
land bezetten. Onder hen waren schrijvers en dichters, hun teksten over de Kaap
worden zowel tot de Indisch-Nederlandse als tot de voorfase van de Afrikaanse
literatuur gerekend.
Onze volgende lezingenmiddag zal plaatsvinden op 10 oktober a.s. in Leiden. Hier
zal onder andere het boek van dr. Kees Snoek over het voorgeslacht van Du Perron
gepresenteerd worden. Een maand later, op 9 november, wordt ons jaarlijks
Bronbeek-symposium gehouden, dat dit jaar gewijd zal zijn aan het KNIL in de
Indische letteren. De uitnodigingen voor lezingenmiddag en symposium zullen in
het september-nummer afgedrukt staan.
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In memoriam Frits Jaquet

Een jeugdige Frits Jaquet (Fotoarchief KITLV te Leiden)

Op 18 februari van dit jaar overleed in Leiden op 65-jarige leeftijd onze
oud-redacteur Frédéric George Peter Jaquet, beter bekend als Frits Jaquet. Hij werd
op 26 mei 1937 in Batavia geboren. Aan Indië/Indonesië had hij zijn hart verpand,
maar in dit land heeft hij ook bijzonder geleden tijdens de Japanse bezetting. De
kampervaringen hebben zijn gezondheid zwaar parten gespeeld, vooral in zijn laatste
levensjaren.
In zijn functie van hoofd van de afdeling DGI (Documentatie Geschiedenis van
Indonesië) van het KITLV te Leiden, een functie die hij bijna dertig jaar bekleedde,
heeft hij veel samengewerkt met Rob Nieuwenhuys toen deze zijn Oost-Indische
spiegel aan het voorbereiden was. Samen met Rob Nieuwenhuys gaf hij twee boeken
met teksten en afbeeldingen van Franz Wilhelm Junghuhn uit, De onuitputtelijke
natuur (1966) en Java's onuitputtelijke natuur (1980). Ook hield Jaquet zich intensief
met de brieven van Kartini aan R.M. Abendanon-Mandri en haar echtgenoot bezig,
hij bezorgde een editie in het Nederlands en in het Indonesisch. Voor ons tijdschrift
schreef hij een artikel over de zusters van Kartini (juni 1995) en hield hij een aantal
jaren de ‘Lijst van Indische letteren’ bij, want bovenal blijft Frits Jaquet de man van
het zorgvuldig inventariseren, catalogiseren en bibliograferen. Menige
KITLV-collectie werd door hem geïnventariseerd (o.a. Junghuhn, Van Rees,
Brooshooft, Abendanon). Van groot belang was zijn achtdelige Gids van in Nederland
aanwezige bronnen betreffende de geschiedenis van Indië/Indonesië (1968-1977).
Met P.H. Roessingh stelde hij de Sources of the History of Asia and Oceania in the
Netherlands (1982-1983) samen.
Frits Jaquet was een vriendelijk en behulpzaam mens aan wie ons tijdschrift veel
dank verschuldigd is.
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De Nederlandstalige literatuur van en over Zuid-Afrika in de
Compagniestijd
Ter inleiding
Bert Paasman
Vanaf de eerste Nederlandse Oost-Indiëreis (1595-1597), de zogenaamde Eerste
Schipvaart, tot en met het einde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in 1800,
zelfs nog lange tijd daarna, hebben de meeste Nederlandse schepen naar
Oost-Indië/Nederlands-Indië op de heen- en terugweg Kaap de Goede Hoop
aangedaan. De zuidpunt van Afrika groeide uit van een simpele verversings- en
pleisterplaats halverwege Indië, tot een welvarende Europese kolonie rondom
Kaapstad. De Heren XVII van de VOC besloten om in 1652 een permanente vestiging
te maken rondom een fort, aan de baai die de Tafelbaai en aan de voet van de berg
die de Tafelberg genoemd werd. Jan Anthonisz. van Riebeeck was de eerste
commandeur die met een groep pioniers de infrastructuur voor verdediging, bewoning
en voedselvoorziening aanbracht. Direct in de nabijheid van het fort legde de VOC
de zogenaamde Compagniestuinen aan, waar groenten en fruit gekweekt werden.
Men hoopte met de inheemse bevolking, de Khoikhoi, destijds Hottentotten genoemd,
voldoende vlees en andere producten te kunnen ruilen om de passerende schepen te
bevoorraden. Maar omdat dit een illusie bleek, werd al spoedig duidelijk dat er
gekoloniseerd moest worden: vrije burgers, meestal boeren, probeerden in de productie
van de voedselbehoeften te voorzien, voornamelijk graan, groenten en fruit en vlees.
Land- en tuinbouw- alsmede weidegronden werden aangelegd; dikwijls werden
gronden van de oorspronkelijke bevolking in bezit genomen, hetgeen tot langdurige
grote en kleine conflicten leidde met de Khoikhoi en later met de San, destijds
Bosjesmannen genoemd. En omdat er arbeidskrachten nodig waren, werden al onder
Van Riebeeck (1652-1662) slaven ingevoerd, soms uit de regio (Angola, Mozambique
en Madagaskar), soms uit Zuidoost-Azië (Bengalen, Maleisië en het latere
Nederlands-Indië). Het fort bleek al spoedig te zwak en te klein en na het vertrek
van Jan van Riebeeck naar Indië werd met de bouw van een nieuw fort, het nog
steeds bestaande Kasteel (gereedgekomen in 1674), begonnen. De nederzetting, het
‘vlek’, groeide langzaam uit tot de plaats die thans Kaapstad heet.
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Kaap de Goede Hoop.
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Passerende schepen gingen in de Tafelbaai voor anker en werden zonodig
opgekalefaterd. De bemanning, enige duizenden mannen en slechts enkele vrouwen
per jaar, mocht passagieren in de stad. Zieken werden naar het hospitaal gebracht;
gezonden moesten aangesterkt worden door middel van vitaminerijke verse groenten
en fruit. Geestelijk kon men zich laten stichten in de Hervormde, later ook Lutherse
kerk. Misdadigers werden naar het gevang in het Kasteel gebracht om hun straf uit
te zitten. Avonturiers konden deelnemen aan de beklimming van de Tafel-, Leeuwenof Duivelsberg. Of meedoen aan een heuse leeuwenjacht, de stad werd regelmatig
geteisterd door leeuwen die inwoners verscheurden. De hogere bemanningsleden
lieten zich fêteren door de gouverneur, de secunde (of tweede man), door raden,
kooplieden en andere hooggeplaatsten. Eten, drinken en dansen kon men er van de
avond tot de morgen. De elite maakte uitstapjes naar een van de vele aantrekkelijke
buitenplaatsen, zoals de beroemde landgoederen van gouverneur Simon van der Stel
(‘Constantia’) en van diens zoon en opvolger Willem Adriaan van der Stel
(‘Vergelegen’ in Hottentots Holland), waar befaamde Kaapse wijnen verbouwd
werden. De lagere bemanningsleden kwamen aan deze festiviteiten niet te pas, maar
vermaakten zich in kroeg en bordeel. Allen, hoog en laag, lieten zich zeker de
mogelijkheid niet ontgaan om de inheemse bevolking te gaan bekijken, een
sensationele bezienswaardigheid waarvan allen die dagboeken bijhielden of brieven
schreven, gewagen.

De teksten
In de journalen van bekende Indiëvaarders als Willem Lodewijckx, Wouter Schouten,
Nicolaas de Graaff, François Valentijn, Jacob Haafner, Johannes Stavorinus, vinden
we kleurrijke beschrijvingen van de Kaap en Zuidelijk Afrika. Soms zijn reisverslagen
in handschrift overgeleverd en nog niet uitgegeven, zoals die van Reynier Adriaensen
(ca. 1690) en Pieter van Overstraten (1781). Aangezien al deze auteurs meestal
gerekend worden tot de Indisch-Nederlandse letteren, is het niet onlogisch om ook
hun Zuid-Afrikabeschrijvingen tot deze literatuur te rekenen. Bovendien behoorde
de Kaapkolonie (tot de Britse verovering in 1795) tot het VOC-octrooigebied en
werd door de VOC bestuurd. Vervolgens was de Kaap van 1803 tot 1806 een Bataafse
kolonie (Nederlands ten tijde van de Bataafse Republiek), in 1806 vond de definitieve
verovering door de Britten plaats. Behalve dat de literatuur van en over Zuid-Afrika
uit de VOC-tijd tot de Indisch-Nederlandse letteren gerekend kan worden, is er
uiteraard een andere benadering mogelijk, zoals sommige Zuid-Afrikaanse
handboekschrijvers doen: als wortels en/of voorfase van de Afrikaanse literatuur.
De overgeleverde teksten in druk en handschrift zijn deels gemaakt in opdracht
van de Compagnie: ambtshalve teksten over handel en
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scheepvaart, bestuur en rechtspraak, verkenningstochten naar het binnenland. Deels
ook zijn ze privé door VOC-dienaren, soms passagiers geschreven: egodocumenten,
voornamelijk reisverslagen en brieven. Op basis van ambtshalve of privé-journalen
en op grond van de ambtshalve Overgekomen Brieven en Papieren schreven soms
ook ghostwriters voor uitgevers de uiteindelijke te publiceren teksten. Het persoonlijke
journaal, waarin ook de gedachten en gevoelens van de schrijver breed uitgemeten
werden, was zeer in trek bij de thuisblijvers. Vooral rampenreizen en reizen over
muiterij en piraterij deden het goed. Deze bestsellers bevatten zowel waarheid als
fictie.
De ambtshalve teksten bevinden zich vooral in de Nationale Archieven in Den
Haag en Kaapstad, meestal in handschrift. In wetenschappelijke bibliotheken in
Nederland en Zuid-Afrika bevinden zich vooral gedrukte en gepubliceerde werken.
Van deze gedrukte werken hebben er vele een wetenschappelijke of culturele betekenis
(land- en volken-kundige beschrijvingen, reisbeschrijvingen, beschrijvingen van
flora en fauna), soms ook literaire waarde. In het laatste geval moeten we het begrip
‘literatuur’ niet al te eng bepalen. In de zeventiende en beginachttiende eeuw verstond
men in de geest van de renaissance en het classicisme onder literatuur vooral
dichtkunst: heldendicht, lofdicht, treurspel, blijspel en lyriek; in de loop van de
achttiende eeuw kwam in de geest van de Verlichting daar het verhalend proza
(roman), betogend proza (essay) en dramatisch proza (burgerlijk toneel) bij, terwijl
de verheven dichtkunst (heldendicht, lofdicht en treurspel) aan betekenis verloor.
Op grond van zulke contemporaine criteria zouden slechts enkele werken, bijvoorbeeld
Jan de Marre's lofdicht Eerkroon voor de Caab de Goede Hoop (1746) tot de literatuur
gerekend worden. De Marre kende Indië en de Kaap uit eigen ervaring als
Compagniesdienaar. Hij had ook een lofdicht op Batavia geschreven: Batavia,
begrepen in zes boeken (1740). Beide lofdichten waren op klassieke leest geschoeid.
Verder is er een aantal godsdienstige, burleske en gelegenheidsgedichten overgeleverd.
En ik ontdekte een vergeten roman, de Geschiedenis van een Hottentot (1774), maar
dat bleek een vertaling uit het Duits. Al met al een gering corpus. Er is ruimere
definiëring nodig, zoals Rob Nieuwenhuys al stelde voor de gehele
Indisch-Nederlandse literatuur. Globaal aan te duiden als expressieve teksten met
stilistische en inhoudelijke waarde. In dat geval kunnen ook journalen,
reisbeschrijvingen, land- en volkenkundige beschrijvingen (Schouten, De Graaff,
Haafner, Valentijn, Overstraten), egodocumenten (dagboeken, brieven van de
gezusters Swellengrebel en Lammens, het Daghregister van Jan van Riebeeck),
volksliteratuur (zoals matrozenliedjes), in beschouwing genomen worden. In de
recente bloemlezing door Marijke Barend en mij verzorgd, De Kaap: Goede Hoop,
halverwege Indië (Hilversum: Verloren, 2003) is dit ruimere criterium gehanteerd.
Waarover gaan de teksten? Om te beginnen over de zeereis van en
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naar Indië via de Kaap: het harde leven aan boord, gevaren, ziekte, rampen en dood.
De vreugde van het zien van het Zuid-Afrikaanse land, de drie bergen als herkenbaar
kustprofiel, het passeren van het Dassen- en Robbeneiland, het voor anker gaan in
de Tafelbaai, het naar de vaste wal gaan in een kleine boot en het voet aan land zetten.
Het zicht op het Kasteel en de Kaapse nederzetting, de beschrijving van stad en
ommelanden, de ontmoeting met niet-Europese mensen, met inheemsen en met
ingevoerde slaven, natuur en landschap, flora en fauna, landreizen naar het nog weinig
bekende binnenland.
De beschrijvingen zijn meestal erg positief over natuur en landschap: het land is
vruchtbaar, de zee is visrijk, de bijbelse beeldspraak als land van melk en honing
klinkt meer dan eens. Men is positief over de mogelijkheden van het binnenland, er
zou koper te vinden zijn en in het (ver in het binnenland gelegen) koninkrijk
Monomotapa valt goud en ivoor te halen, de mensen aldaar zouden van hoge zeden
zijn. In en rondom Kaapstad worden de gebouwen geprezen, Kasteel en kerk, en de
talrijke buitenhuizen. Negatief is men over de oorspronkelijke bevolking: de
Khoi/Hottentotten die veehouders en veehoeders zijn, de San/Bosjesmannen die
jagers en verzamelaars zijn, en de Xhosa/Kaffers die leven van landbouw en veeteelt.
Aanvankelijk kon men deze volkeren nog niet uit elkaar houden en noemde men ze
soms Kaffers, soms Hottentotten.
De Khoikhoi zijn mogelijk het meest verguisde volk ter wereld: ze zouden de
overgang vormen van mens naar dier, maar menig bezoeker was geneigd ze eerder
tot de dieren te rekenen. Ze zouden stinken en stelen, onbeschaafd en heiden zijn.
Vanuit wit Europees superioriteitsgevoel werd minachtend op hen neergekeken, men
liet hen als toeristische attractie soms schijngevechten houden, en omdat de
Khoi-vrouwen bijzonder grote schaamlippen zouden hebben, het zogenaamde
Hottentottenschortje, kon men tegen betaling van een plukje tabak of een paar muntjes
een blik onder hun ‘kros’ (mantel van dierenvel) werpen om dit fenomeen te
aanschouwen, destijds al heel plastisch ‘kutkijken’ genoemd. Het laat zich raden dat
er geen grote hindernissen waren hun gronden in te pikken en hen als knecht en meid
te werk te stellen.
Toch zijn er ten minste enkele uitzonderingen op de negatieve beeldvorming in
de werkelijkheid en in de literatuur. Al in de huishouding van Jan van Riebeeck en
Maria de Queillerie werkte de Khoise Krotoa, die een beetje Portugees en vloeiend
Nederlands sprak. Zij werd bekend als de tolk Eva. Ze bekeerde zich tot het
christendom en huwde een VOC-dienaar, maar na diens dood raakte ze aan lager
wal. Haar oom Autshumao tolkte ook, sprak Engels en Nederlands en was kind aan
huis in het Fort, waar hij onder de naam Herry bekend stond. Maar ook hij raakte in
diskrediet. Ondanks de twijfel aan hun betrouwbaarheid had men deze Khoikhoi
nodig om veehandel te bedrijven.
In een van de reisverslagen, het Ongeluckig, of droevig verhaal van 't
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Jacob Haafner en de Hottentotse schone.
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schip de Gouden Buys (1695), wordt de negatieve beeldvorming doorbroken, door
de overlevenden van een verschrikkelijke rampenreis door angstaanjagende Khoikhoi
niet te laten doden, maar juist te redden. De jonge Jacob Haafner, die circa 1770 aan
de Kaap kwam, beklaagt zich in zijn (postuum uitgegeven) reisverslag Lotgevallen
en vroegere zeereizen (1820) over de slechte behandeling, zowel van de slaven als
van de Khoikhoi. Hij wordt warempel verliefd op een Khois meisje, dat hij ontmoet
op de Staart van de Leeuwenberg, terwijl hij welriekende kruiden aan het zoeken
was:
Ik had reeds eenige planten verzameld, toen ik, aan de andere zijde van
den berg gekomen, een jong Hottentotsch meisje, van eene buitengewone
schoonheid, gewaar werd; zij behoorde tot eene bezending [groep] van
onafhankelijke Hottentotten [...], die met het voornemen aan de Kaap
waren gekomen, om zich bij het Gouvernement over de willekeurige
handelwijze der tirannische boeren te beklagen en regt over hun
schreeuwend leed te vragen.1
Zij helpt hem planten zoeken, wist zorgzaam het zweet van zijn voorhoofd en
communiceert met hem in lichaamstaal, omdat zij geen Hollands en hij geen
Hottentots spreekt. Hij beschrijft haar als volgt:
Buiten het walgelijk mengsel van vet en roet, waarmede zij, evenals alle
andere van hare natie, bestreken was, en dat ook eigenlijk tot hare gedaante
niets afdeed, was zij het bekoorlijkst en fraaist gevormde vrouwenbeeld,
dat men zich met mogelijkheid voorstellen kan; in plaats van den platten
neus en uitste-kende kaken, het doorgaand kenmerk van diegenen harer
natie, welke onder de verdrukking en slavernij zuchten, had zij in tegendeel
een vol aangezigt met de bekoorlijkste trekken, eene rij blinkend witte
tanden en een vurig welgeopend oog. De netste evenredigheid van leden
en de welgevormde boezem maakten haar tot eene dier, bij de Hottentotten
zoo zeldzame schoonheden, waarin de natuur al hare kunst schijnt
bijeenverzameld te hebben, om de doorgaande afzigtigheid van hare natie
te vergoeden.2
Een gravure toont ons de jonge Jacob met zijn arm om dit meisje geslagen, van wie
de netste evenredigheid der leden en de welgevormde boezem prominent uitgebeeld
zijn - tegen de achtergrond van de Nederlandse vlag. Hij spreekt de volgende dag
met haar af, maar treft haar niet meer, omdat de groep waartoe zij behoort verder
was getrokken. Op de plaats van hun ontmoeting, hun lieu de mémoire, vindt hij
enige kralensnoeren die zij om haar armen, benen en hals droeg, die hij meeneemt:
‘dit was het eenigste aandenken, hetwelk ik van mijne Hottentotsche geliefde behield’.3
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Zelfs als we het topisch-literaire karakter van de ontmoeting tussen een Europese
man en een vrouwelijk natuurkind in aanmerking nemen en ook de mannelijke
hormonen van Haafner nog een plaats gunnen, hebben we hier te maken met een
vroege kentering in de relatie tussen Europeanen en niet-Europeanen: ook een
niet-Europeaan kan aantrekkelijk zijn. Zo liet de Engelse schrijfster Aphra Behn de
koninklijke Afrikaan uit haar kleine roman Oroonoko, or the royal slave (1688) een
prachtige, dappere zwarte man zijn, zij het dat hij een klassiek Grieks uiterlijk had,
afwijkend van het gebruikelijke uiterlijk van zijn volk. Het gaat hier om de eerste
uitzonderingen op negatieve generalisaties in de beschrijving en beeldvorming van
andere volkeren. Het zijn interessante, verre voorlopers van latere, hedendaagse
herschrijvingen van de koloniale literatuur en geschiedenis.
Niet alleen de oorspronkelijke bewoners oogstten kritiek, ook de Europese
kolonisten voldeden niet aan de beschaafde Europese maatstaven van passanten en
nieuwkomers. Vooral de boeren in het binnenland zouden primitief leven, stonden
niet ver af van de Khoikhoi die zij voor zich lieten sloven. In Kaapstad werd weinig
behoorlijk onderwijs gegeven, met name de jongedames ontbeerden een passende
opvoeding en opleiding. De kolonisten behandelden zowel de slaven als hun inlands
personeel onmenselijk slecht. Geldzucht, corruptie en nepotisme zouden in zwang
zijn bij iedereen: van laag tot hoog en vooral bij hoog. Sommige reizigers verklaren
de naam Kaap uit het werkwoord kapen, of spreken van Kaap Slokop. Spilzucht
heerste bij een ieder die het zich permitteren kan: men leefde in luxe en gaf weelderige
feesten. Dit doet menig ervaren reiziger sterk aan Indië denken!
De gedrukte teksten danken hun ontstaan meestal aan egodocumenten, vooral
reisdagboeken. Ze werden tijdens de zeereis en tijdens het verblijf aan de Kaap
bijgehouden en naderhand, meestal na terugkeer in patria, voor de druk gereed
gemaakt. Om aan de verwachtingen van een geletterd, of vroom of van een op
sensatiebelust publiek te voldoen, werden passages veranderd of toegevoegd: een
spectaculaire storm die leidde tot schipbreuk, een ijzingwekkende ontmoeting met
wilden of met monsters, nauwkeurige en gedetailleerde observaties van een gebied
waar men nooit geweest was, goddelijk ingrijpen om enkele uitverkorenen van de
dood te redden. Ook literaire tradities en de feilbaarheid van het menselijk geheugen
waren verantwoordelijk voor niet-waarheidsgetrouwe elementen, die samen met de
bewust aangebrachte veranderingen en toevoegingen menig ‘waargebeurd verhaal’
een sterk fictioneel karakter geven. Zulke teksten zonder meer als historische bron
te gebruiken is een hachelijke zaak. Het drukken en uitgeven vond in Europa plaats:
aan de Kaap was geen drukpers, laat staan een drukkerij-uitgeverij-boekhandel, vóór
het eind van de achttiende eeuw.
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Cultuur
Was er wel sprake van enige cultuur aan de Kaap in de VOC-tijd? Nauwelijks, er
waren scholen, maar geen middelbare of hogere onderwijsvoorzieningen, er waren
kerken met predikanten die in Europa hoger onderwijs gevolgd hadden, er waren
soms juristen op het Kasteel werkzaam in een van de bestuurlijke of justitiële functies.
Soms waren er tekenaars en kaartmakers in Compagniesdienst, die bekend werden
door hun topografische afbeeldingen en afbeeldingen van de inheemse bevolking en
van de flora en fauna. Op de buitens werd soms gemusiceerd, maar het waren geen
brandhaarden van cultuur. Anders dan in Batavia of in Paramaribo werden er in de
tweede helft van de achttiende eeuw geen maatschappelijke, literaire of geleerde
genootschappen opgericht. De Compagniesdienaar Joachim von Dessin bouwde een
waardevolle particuliere bibliotheek op over Zuidelijk Afrika, hij bestelde boeken
in Nederland en kocht soms boeken uit venduties (verkopingen na overlijden of
vertrek) aan de Kaap. Na zijn dood (1761) kwam de collectie aan de Hervormde
kerk, die deze voor algemeen gebruik mocht openstellen - wat pas vele jaren later
gebeurde.
Pas in het begin van de negentiende eeuw kwam het cultureel leven op gang. De
eerste krant verscheen in 1801, er kwamen boekhandels, toneelgezelschappen, een
schouwburg, rederijkerskamer en genootschappen. De Kaapkolonie was toen onder
Brits bestuur en het Nederlands-Afrikaanse cultuurgoed moest tegen het Britse
verdedigd worden: een sterke prikkel. Toen ontstond ook de Nederlandstalige
literatuur van en in Zuid-Afrika zelf, die tot in het begin van de twintigste eeuw
voortduurde. In 1925 verloor het Nederlands de status van officiële taal, het tot
ontwikkeling gekomen Afrikaans nam die plaats over.
Thans zijn er in het Zuid-Afrika van na de apartheid elf officiële talen: het Afrikaans
staat op de derde plaats, na Zoeloe en Xhosa. Het is niet alleen de taal van de boeren,
maar vooral ook van grote groepen kleurlingen. Het Engels komt pas op de vierde
plaats, maar die taal krijgt steeds meer een overkoepelende functie en vormt aldus
een bedreiging voor het Afrikaans, ondanks het feit dat in die taal zich een bloeiende
literatuur ontwikkeld heeft.
In dit nummer van Indische Letteren houden we ons bezig met de literatuur van en
over de VOC-tijd. Ena Jansen gaat in op het leven van de Khoise tolk Krotoa/Eva
en de wijze waarop dat in literatuur be- en herschreven is. Andrea Kieskamp beschrijft
de ontmoetingen/confrontaties met de Khoikhoi ten tijde van Jan van Riebeeck.
Adrienne Zuiderweg doet verslag van haar onderzoek naar het nog ongepubliceerde
Journaal van een reys van de Caep tot Batavia gedaan door Pieter van Overstraten.
Uit haar bijdrage blijkt opnieuw de nauwe samenhang tussen de Kaap en Indië: ze
liggen slechts één bootreis van elkaar af - al was het niet iedereen gegeven die reis
te overleven.
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Het voortbestaan van de zeventiende-eeuwse Khoi-vrouw Krotoa in
de Zuid-Afrikaanse historiografie en letterkunde*
Ena Jansen
In Kaapstad staan, tussen het havengebied en het centraal station, twee opvallende
monumenten op een verkeerseiland aan de Heerengracht. Ze zijn opgericht om het
echtpaar te eren dat wordt beschouwd als de ‘volksplanters’ van de blanken in
Zuid-Afrika: Jan en Maria van Riebeeck. Het standbeeld van Jan van Riebeeck werd
al in 1899 opgericht dankzij een opdracht van de Britse imperialist Cecil John Rhodes,
terwijl het beeld van zijn vrouw in 1954 door prins Bernhard werd onthuld in de
Compagniestuin en in 1969 geplaatst naast dat van haar man. Van Krotoa, een inlandse
Khoi-vrouw die vanaf 1652 tien jaar lang nauw bij het gezin Van Riebeeck betrokken
was en die de stammoeder van bekende Zuid-Afrikaanse families is, bestaat geen
monument. Jarenlang is zij of vergeten, of werd zij ingezet om superioriteitsgevoelens
van blanken omhoog te krikken. Sinds 1990 zijn echter tal van verbeeldingrijke
pogingen ondernomen om aan haar een andere en vooral een duidelijker plaats te
geven in het collectief geheugen van ‘de Zuid-Afrikaanse natie’. Behalve artikelen
door onder anderen historici en theologen zijn gedichten, een kinderboek,
toneelstukken en drie romans met Krotoa als hoofdpersonage verschenen.
In dit artikel zal ik een aantal van deze geschriften bespreken en aan de hand van
de interpretaties van Krotoa's leven wijzen op de manieren waarop zij reeds
eeuwenlang wordt ingezet in steeds weer nieuwe formaties van identiteitsconstructie
waar Zuid-Afrikanen mee bezig blijven. We zullen zien dat er allerlei redenen worden
verzonnen waarom Krotoa van een ‘nuttige’ en bevoorrechte positie in het huishouden
van de Van Riebeecks en als echtgenote van een Deense scheepsarts in twintig jaar
tijd ‘verviel’ tot haar schaamtevolle dood in gevangenschap op Robbeneiland in
1674. Maar eerst de ‘feiten’ zoals die uit de pen van VOC-ambtenaar Jan van Riebeeck
en andere contemporaine schrijvers van de officiële geschriften aan de Kaap
opklinken. Deze ‘feiten’ zijn tijdens de twintigste eeuw telkens weer op een rij gezet
door onder andere eerst D.B. Bosman (1942) en meer recentelijk H.C.
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Bredekamp (1982), Christina Landman (1996), Yvette Abrahams (1996), Carli
Coetzee (1998) en Pieter Conradie (1998).

‘Feiten’ volgens de schriftelijke geschiedschrijvingstraditie
Enkele maanden nadat de Hollanders aan de Kaap landden, werd Krotoa als jong
meisje in het huishouden van Jan van Riebeeck (1619-1677) en zijn vrouw Maria de
la Queillerie (1629-1664) opgenomen. De tienjarige Krotoa (ca. 1642-1674) was de
schoonzuster van de chef van de Kaapmans oftewel de Goringhaiqua, een man met
de naam Autshumao (ca. 1600-1663). Chief Harry/Herry, zoals hij zichzelf graag
noemde, had wat Engels geleerd toen hij, waarschijnlijk in 1631-1632, door de
Engelse kapitein John Hall werd meegenomen naar Bantam op Java. Herry was het
eerste lid van de plaatselijke bevolking met wie Van Riebeeck kon communiceren.
Vermoedelijk heeft hij Krotoa aan de Nederlanders als dienstmeisje aangeboden.
Krotoa werd binnen korte tijd Eva genoemd en door de Van Riebeecks zo Hollands
mogelijk opgevoed. Reeds vanaf 1654, maar vooral vanaf midden 1658, werkte Eva
niet alleen in het huishouden maar werd er van haar verwacht dat zij de Nederlanders
zou inlichten over de bewegingen van de Khoikhoi.1 De daaropvolgende drie jaar
verwijst Jan van Riebeeck regelmatig in zijn beroemde Daghregister2 naar haar rol
als tolk. Zij sprak behalve haar moedertaal vloeiend Nederlands en een beetje
Portugees. Vaak werd zij ingezet als tolk in ruiltransacties van vee met de Khoikhoi.
Veel van de historici die over haar schreven, wijten haar latere ‘verval’ aan haar
regelmatige verdwijningen uit de Hollandse enclave aan de voet van de Tafelberg.
Tot ontsteltenis van de Nederlanders verruilde ze namelijk eens in de zoveel tijd haar
Hollandse kleding of Indische sarong en kabaja voor de typische huidendracht van
de Khoi en liep ze voor geruime tijd van het Fort weg naar ‘haar mensen’.
Ogenschijnlijk probleemloos bewoog zij tussen het Fort waar de christelijke God
zondags werd aanbeden, en de Khoikhoi met hun goden zoals Tsui//Goab, Heitsi-Eibib
en //Gaunab.3 Op 3 mei 1662, enkele dagen voordat Van Riebeeck en zijn gezin de
Kaap verlieten om naar Malakka in Maleisië te gaan, werd zij gedoopt. Dit weten
we uit andere bronnen dan Van Riebeecks Daghregister. Alhoewel hij door de jaren
heen wel vaak had verwezen naar het feit dat zij christin geworden was, vond hij de
doop van deze vertrouweling in zijn huishouding kennelijk niet vermeldenswaard,
zelfs al was zij de enige gedoopte inlandse persoon tijdens zijn tien jaar lange verblijf
aan de Kaap.
Krotoa/Eva was reeds tijdens Van Riebeecks bestuur met de Deense chirurgijn en
VOC-dienaar Pieter van Meerhoff (ca. 1635-1668) gaan samenwonen en zij hadden
al twee kinderen toen Van Riebeeck vertrok. Tijdens het bewind van Van Riebeecks
opvolger Zacharias Wagenaer (1614-1668) vond het tweede christelijke ritueel plaats
waarin Krotoa/
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Eva een hoofdrol had: zij trouwde in 1664 in de Nederlandse kerk met Van Meerhoff.
Die werd al door Van Riebeeck op expedities naar het binnenland gestuurd, maar
kreeg plotseling een jaar na het huwelijk een baan op Robbeneiland als opzichter
van de gevangenen die daar schelpen moesten rapen. Eva/Krotpa en Pieter werden
op 19 mei 1665 naar het posthuis geroeid. In het zicht van de Tafelberg werden ze
zo goed als bannelingen, nagenoeg vergeten op dat barre eiland in Tafelbaai, zo
dichtbij, maar toch zo ver van de Hollandse ‘vlek’ die zich langzamerhand aan de
voet van de Tafelberg aan het uitbreiden was. Ook zijn de Khoi-verwanten naar wie
Krotpa regelmatig terugging buiten haar bereik.
Op 30 juni 1667 werd Van Meerhoff van het eiland gehaald om een VOC-expeditie
te leiden tijdens een slaventocht naar Oost-Afrika. Acht maanden later kwam het
bericht dat hij vermoord was. Pas acht maanden later werden Krotoa en haar drie
kinderen teruggebracht van het eiland naar het vasteland. Vier maanden daarna verliet
Krotoa haar kinderen en begon een losgeslagen leven van drank en prostitutie voordat
zij op 10 februari 1669 op aanklacht van immoreel openbaar gedrag in hechtenis
werd genomen. Zes weken later werd zij mét haar kinderen naar Robbeneiland
gestuurd, nu als gevangene. Zij verbleef vijf jaar lang in ellendige omstandigheden
op het eiland en stierf daar, ongeveer 32 jaar oud, op 29 juli 1674, waarschijnlijk ten
gevolgen van syfilis. De volgende dag werd ze volgens christelijke traditie begraven
in de kerk van het nieuwe Kasteel.

Uitsluiting van ‘volksplanting’-geschiedenis
Bijna tweeëneenhalve eeuw lang was het heel stil om Krotoa/Eva. Wanneer er wel
naar haar in geschiedenisboeken wordt verwezen is het onder de naam Eva en dan
heel zijdelings.4 Zij paste niet in de bewust exclusief gecreëerde blanke
Afrikaner-geschiedenis die rond grote momenten en grote mannen uit de ‘eigen’
volksgeschiedenis, zoals de ‘volksplanting’ van 1652, de Grote Trek (1836-1838)
en de Anglo-Boerenoorlogen (1880-1881 en 1899-1902) werd ‘uitgevonden’.
Alhoewel lemma's wel gewijd zijn aan ‘Herry’ en ‘Eva’ in deel 2 van het
Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek/Dictionary of South African Biography
door De Kock en Krüger (1972/1983), kon de blik op Herry en Eva in die tijd niet
anders dan eurocentrisch zijn. Hoezeer Krotoa/Eva van cruciaal belang was bij de
‘volksplanting’, dat wilde men toen nog niet onder ogen zien. De Nederlandse
historicus Georgi Verbeeck5 stelt het zo: ‘Er was een “schoolboekversie” van de
geschiedenis ontstaan die in grote lijnen de ideologische onderbouw voor de apartheid
leverde en de blanke overheersing legitimeerde. Hierin was geen of amper plaats
voor de black experience, de historische ervaringen van de niet-blanke [...]
bevolkingsgroepen, noch in de pre-koloniale periode en evenmin daarna.’
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Zuid-Afrikaanse historici waren ervan overtuigd dat Eva's ‘inherente’ en ‘natuurlijke’
slechtheid naar boven kwam omdat zij niet meer op de ‘goede weg’ werd gehouden
door Jan van Riebeeck en andere pleegvaders. Deze boodschap werd dan ook
generaties lang ter versterking van het blanke superioriteitsgevoel aan Zuid-Afrikaanse
schoolkinderen doorgegeven of er werden ‘neutrale’ weinigzeggende mededelingen
gedaan waarin de ‘goede zorg’ van de blanken voorop komt te staan.
Een voorbeeld hiervan is te vinden in het handboek dat ik als student in de jaren
zeventig aan Stellenbosch Universiteit kreeg voorgeschreven: Mullers 500 jaar
Suid-Afrikaanse geskiedenis (1968). Daarin staat één enkele zin over Eva: ‘[V]oor
[Jan van Riebeeck se] vertrek [is] slegs een Hottentotmeid gedoog, naamlik Eva, wat
as jong kind in sy huis opgeneem en opgevoed is.’6 Waarom en of haar familie
toestond dat zij bij de Nederlanders ging wonen, wat zij in en om dat huis deed, wordt
niet vermeld. Het is niet verwonderlijk dat Eva's echte naam Krotoa tot voor kort bij
het brede Zuid-Afrikaanse publiek totaal onbekend was. Ook vermeldden Muller en
andere historici niet dat zij een aandeel had in het strategisch beleid dat gevoerd werd
om een verversingspost aan de Kaap te vestigen. Hier treffen we een voorbeeld aan
van het doelbewust verzwijgen van talrijke verwijzingen naar Eva die Van Riebeeck
in zijn Daghregister wel had gemaakt. Als tolk vervulde ze namelijk een centrale
functie in de ruiltransacties van Jan van Riebeeck met de inlandse bevolking. De
tekstkritische uitgaven van dit Daghregister was in 1952-1957 door Bosman en Thom
uitgegeven en Muller wist daar zeker van af. Dat Eva met een Europese man trouwde
en kinderen had, dat zij dus de stammoeder is van vele Zuid-Afrikaanse families die
eeuwenlang prat gingen op hun ‘zuiver’ Europese herkomst, wordt door Muller
evenmin genoemd. Na Eva's dood op Robbeneiland zijn haar kinderen met hun
pleegouders naar Mauritius gegaan. Haar dochter Pieternella, die met de vrijburger
Daniel Zaayman bijna dertig jaar op Mauritius heeft gewoond voordat zij in 1709
naar de Kaap terugkeerden, was de moeder van acht kinderen. Deze kinderen op hun
beurt hadden grote gezinnen en zijn stamvaders en stammoeders van Kaapse families
geworden.

Moralistische portretjes
Vanwege de wijdverbreide schriftelijke geschiedschrijvingstraditie hebben de
dagboeken van Van Riebeeck en zijn VOC-opvolgers eeuwenlang bepaald wat ‘de
feiten’ over Krotoa zijn. Zoals hierboven reeds werd aangeduid zijn deze ‘feiten’
toen ook nog eens zeer selectief weergegeven in twintigste-eeuwse
geschiedenishandboeken. Ondanks de status van het dagboek van Jan van Riebeeck
hebben weinig mensen dat ook echt gelezen en voor zover Krotoa/Eva's naam is
blijven klinken

Indische Letteren. Jaargang 18

74
in Zuid-Afrika was dat in weergaven van mensen die voor hun eigen doeleinden hele
scheve kleine moralistische portretjes van Krotoa/Eva hebben gedestilleerd uit Van
Riebeecks dagboek.
In deze bijdrage ga ik niet in op een uitgebreide weergave van de hervertellingen
en revisies van Krotoa's verhaal voor ca. 1990. Ik verwijs daarvoor naar de
kerkgeschiedenis van A. Moorrees uit 1937. Het leven van de ‘arme heidin’ Eva
wordt aangegrepen om de geschiedenis van de Nederduitse Gereformeerde Kerk aan
de Kaap van een mooi begin te kunnen voorzien. Ook fantaseert Moorrees graag dat
Eva ‘een berouvolle sondares’ was toen zij stierf.7 In het verhaal van Moorrees is
geen plaats voor een mogelijk conflict van culturen of religieuze waarden.
In 1942 zijn twee artikelen door D.B. Bosman (een van de redacteuren van Van
Riebeecks dagboek) over ‘Eva’ in het gezinsblad Die Huisgenoot verschenen. In
‘Uit die biografie van 'n Hottentotten: 'n eksperiment in beskawing’, gaat Bosman
heel ver in zijn patroniserende moralisering. Bosman kan Krotoa/Eva goed gebruiken
in zijn verhaal over de ‘raciale identiteiten’ van wit en zwart en vooral om de
‘inherente minderwaardigheid’ van zwarte Zuid-Afrikanen uit te werken. Dat Eva
behoefte had aan het onderhouden van familiebanden met haar eigen mensen komt
niet bij hem op. Hij citeert slechts de zeventiende-eeuwse Nederlandse verwondering
over het feit dat Eva haar Hollandse kleren weglegde wanneer zij naar haar familie
ging: ‘wegh werpende haer reijne en nette clederen en daer voor in plaets
gebruikckende stinckende oude beestevellen gelijcq alle andere smeerige Hottentoose
wijven doen’. Hij schrijft verder: ‘Mens sou graag die morele ineenstorting van Eva
wil toeskryf aan die verlies van haar leermeesters, en dit is hoogs waarskynlik dat
hulle vertrek 'n belangrike rol gespeel het in haar verval van die genade.’ Over het
gegeven dat Van Riebeeck doelbewust veel drank aan de Kaapse plaatselijke
bevolking als lokmiddel had gegeven en de mogelijkheid dat Eva uit wanhoop aan
de drank was geraakt, speculeert Bosman liever niet. Ook niet over de mogelijkheid
dat Eva misschien om den brode moest hoereren in een koloniale buitenpost met
weinig vrouwen nadat haar man in Oost-Afrika was gestorven. Bosmars conclusie
is: ‘Soos die doop geen waarborg is van christelikheid nie, so is die beskawing geen
waarborg van sedelikheid nie. By Eva was sowel christelikheid as sedelikheid baie
oppervlakkig, bloot 'n lagie vernis. Telkens verval sy weer in haar oorspronklike
staat van barbarisme.’8
Ondanks Bosmans pretentie van objectiviteit plooit hij dus het zeventiende-eeuwse
Europees en patriarchaal gecentreerde perspectief, zodat door contrastwerking de
superioriteit van de zeventiende-eeuwse Hollander en dus ook van de
twintigste-eeuwse blanke Afrikaner naar voren komt.9
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Egodocumenten zijn ook verhalen
Wat telkens blijkt, ook in Anna Boëseken's biografie Jan van Riebeeck en sy gesin
(1974) is dat alle historici claimen dat ze objectief zijn omdat zij, meer of minder
selectief, gebruikmaken van geschreven bronnen. Vroeger werd veel te weinig
onderkend dat ook de keurig bewaarde geschreven VOC-bronnen verhalen zijn. Ook
egodocumenten zoals dagboeken en brieven zijn namelijk soms gedeeltelijk
verzonnen, en altijd maar ten dele waar. Een reden voor het selectief omgaan met
‘de’ waarheid door zelfs een plichtsgetrouwe ambtenaar als Jan van Riebeeck kan
in het geval van het Daghregister zijn dat hij bijvoorbeeld wilde verhullen dat hij
veel verder ging in wat een handelspost aan de Kaap moest worden dan zijn
VOC-bazen voor ogen stond. Over zijn desperate pogingen om het land te ‘temmen’
zal hij heus niet alles hebben opgeschreven.
De vraag hoe Krotoa/Eva, die zich duidelijk in geen enkel opzicht conformeerde
aan haar tijdgenoten of zelfs aan de meeste moderne morele normen, dan wel
uitgebeeld kan worden zodat haar eigen handelingsmacht, haar ‘agency’ meer tot
zijn recht komt, is zeer relevant. De historicus Timothy Keegan heeft immers in
verband met de Zuid-Afrikaanse geschiedschrijving terecht gewaarschuwd dat er,
behalve de geneigdheid tot een ‘schoolboekversie’ van de geschiedenis gebaseerd
op een moraliserende selectie uit schriftelijke bronnen, ook een ‘liberale’
geschiedenisvervalsende neiging is: om de Zuid-Afrikaanse geschiedenis tot een
ander moralistisch verhaal te reduceren. In dat verhaal wordt dan een lange serie
calamiteiten en vernederingen door de boze krachten van Europees kolonialisme op
de plaatselijke bevolking naar voren gebracht. ‘There is enough truth in this’, zegt
hij, ‘but Africans were never passive victims, stripped of agency, and the invasive
forces were never omnipotent. Conspiracy theories about the past make for good
politics, but bad history. In the intellectual cauldron of contemporary South Africa,
reconstructing our understandings of the past is a crucial and contested task.’10
Gewapend met de postmoderne neiging tot relativering zoeken academische en,
zoals we later zullen zien, vooral ook literaire schrijvers de afgelopen decennia dus
naar andere interpretaties voor gebeurtenissen uit het koloniale verleden. Historici
voelen er steeds meer voor dat een zo groot mogelijke verscheidenheid aan methoden
en methodologische inzichten ingezet moeten worden. Zo las de zwarte
Afrikaanssprekende historicus Henry C. Bredekamp voor zijn proefschrift Van
veeverskaffers tot veewagters (1982) de beschikbare primaire bronnen op een
sociokritische eerder dan een empirische wijze.11 Hij probeerde Krotoa's leven dus
vanuit een Khoikhoi-perspectief te reconstrueren. Blanke schrijvers proberen in de
postapartheidsperiode vooral om de complexiteit van haar rol als
‘tussenganger’/‘cross-over figure’ te benadruk-
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ken door haar te plaatsen in zowel de context van het Fort van Van Riebeeck als in
haar familie-(‘kinship’) relaties als vrouwelijk lid van de Khoi-gemeenschap. Dat
werd bijvoorbeeld gedaan door de feministische theologe Christina Landman in haar
artikel ‘The religious Krotoa’. Landman huldigt hetzelfde standpunt als Keegan
wanneer zij waarschuwt dat niet alleen de schoolse historische voorstellingen eenzijdig
en gevaarlijk zijn, maar dat ook sommige recente pogingen om Krotoa's verhaal te
verheffen tot hét verhaal van zwarte religieuze vrouwen in Zuid-Afrika dat kunnen
zijn.12 Monolithische categorieën zoals ‘vrouw’, ‘zwart’, religieus’ en het
ongedifferentieerde vrouwelijke, raciale en religieuze zelf moet volgens Landman
krachtig worden geëlimineerd in de godsdiensthistoriografie. De dualiteit tussen
zogenaamde witte objectiviteit en zwarte subjectiviteit moet worden ondermijnd,
alsook benaderingen zoals missionaire functionaliteit, piëtistische gestileerdheid,
verouderde objectiviteitsnormen en romantische overdrijving.13 ‘Just as the notions
of “the human nature is corrupted” and “the Khoekhoe are by nature uncivilised and
irreligious” led to Krotoa being portrayed (since the time of Wagenaer) as the victim
of her birth, the notion of Krotoa as representing a universal (black) womanhood as
well as the global and timeless suffering of all women, creates “a female nature” for
women as if there are no differences amongst them.’14
Het spraakmakende artikel ‘Was Eva Raped? An Exercise in Speculative History’
door de Kaaps-Khoise historica Yvette Abrahams ging vele voorstanders van nieuwe
benaderingen echter te ver en werd als opportunistisch beschouwd.15 Carli Coetzee
heeft echter als belangrijkste element uit het artikel van Abrahams gedestilleerd dat
Krotoa conflict en verdriet symboliseert en als zodanig in ere moet worden gehouden.16

Verbeeldingrijke bevrijding
De figuur van Krotoa heeft niet alleen academische verhalen gegenereerd. Vooral
in een tijd van politieke overgang is een begeerte naar heling en heelheid soms
overweldigend en tal van schrijvers hebben Krotoa in het centrum van hun werk
geplaatst. Carli Coetzee wijst terecht in haar artikel ‘Krotoä remembered: A mother
of unity, a mother of sorrows?’ op de verleiding om vergeten vrouwenfiguren als
metaforen voor eenheid te gebruiken. Zij toont aan dat vooral blanke Afrikaners in
het nieuwe postapartheid Zuid-Afrika een dringende behoefte hebben om ‘erbij te
horen’ en dat Krotoa daarvoor ‘inzetbaar’ is en dus opnieuw wordt gemanipuleerd.
De hoeveelheid en verscheidenheid aan teksten over haar zijn dan ook indrukwekkend.
Talrijke pogingen zijn in de jaren negentig en vroeg in het nieuwe millenium
ondernomen om haar verhaal op een verbeeldingrijke wijze te onderzoeken, om haar
te bevrijden uit de onderdrukte positie waarin zij vastgeketend werd door historici
die zich eeuwenlang hadden beperkt tot een reproductie
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van de autoritaire zeventiende-eeuwse ambtenarenpennen die alleen maar over haar
schreven.
De Engelstalige Karen Press schreef in 1990 een kinderverhaal Bird Heart Stoning
the Sea en in diezelfde tijd een gedichtencyclus, Krotoa's Story waarin de poëtische
stem van Krotoa zelf opklinkt in de kraal van haar oom Oedasoa. Zij praat hier met
andere Khoikhoi-vrouwen, met de goden, met de vogels. Oedasoa geeft haar volgens
deze weergave als een geschenk aan Van Riebeeck met de instructie dat zij haar
mensen in die nieuwe omgeving het beste kan dienen. Krotoa ontsnapt in dit verhaal
dus gedeeltelijk aan haar positie als bediende en aan de macht van de mannen aan
de Kaap. Press legt namelijk de nadruk op een interpretatie dat Krotoa de taal en
religie van de witte mensen aanleert en hun tolk wordt om daardoor vooral haar eigen
mensen te kunnen helpen.
In 1995 voerde de actrice Antoinette Pienaar met groot succes een zelfgeschreven
‘muziekdrama’ op bij het ‘Klein Karoo Nasionale Kunstefees’, waarin Krotoa als
belangrijk thema in de recente Afrikaanstalige cultuur werd ingevoegd. Het slotlied
van Pienaars voorstelling wordt gelegd in de mond van Krotoa's dochter Pieternella.
Zij zingt daar over haar ouders Eva en Van Meerhoff, over de zon en de maan. Zij
herinnert zich een verhaal van haar moeder dat er een tijd was toen de zon en de
maan één waren. Geboorte overwint de dood, overleving is sterker dan vernietiging.
Het is duidelijk dat het lied genezing en verzoening wil brengen, en de voorstelling
was dan ook uitzonderlijk populair toen het in Oudtshoorn en Kaapstad werd
opgevoerd in de opbloei van wat bisschop Desmond Tutu toen nog optimistisch de
‘regenboognatie’ noemde. Een jaar na de euforische eerste democratische verkiezingen
van 1994 was het duidelijk dat vooral blanke Afrikaanssprekende Zuid-Afrikanen
door middel van Pienaars weergave van het Krotoa-verhaal een poging deden om
zich in te voegen in een nieuwe Zuid-Afrikaanse identiteit, hergearticuleerd in een
Afrika-context. In tal van recensies werd Krotoa dan ook plotseling geclaimd als
‘onse ma’. De omschrijving van de Kaap als moederstad kreeg een nieuwe impuls.
Pienaar leverde een pleidooi voor Krotoa's hybride identiteit en bij implicatie ook
voor die van alle Afrikaners die het nieuwe Krotoa-verhaal aanhangen.
Deze voorstelling van Krotoa was vooral belangrijk omdat het aangaf hoezeer zij
de bron van een conflictueus verhaal is, dat met veranderde politieke agenda's telkens
opnieuw voor ideologische redenen kan worden ingezet. Carli Coetzee heeft er
daarom ook terecht voor gewaarschuwd dat Pienaars weergave van Krotoa een
conservatieve impuls kan hebben, omdat al te gemakkelijk een valse soort eenheid
gecreëerd wordt waarbij conflict en strijd door de profiteerders ervan wordt vergeten.17
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Drie romans
In haar biografie Jan van Riebeeck en sy gesin (1974) heeft de VOC-historica Anna
Boëseken al geschreven: ‘Oor elkeen van die vier Hottentot-tolke sou 'n mens 'n
boek kan skryf.’18 Bosman had trouwens hier ook al een interessante opmerking over
gemaakt: ‘By 'n vorige geleentheid het ek vir Herry aan die hand gegee as held vir
'n historiese roman. Ek vra my nou af of dit vir die skrywer moontlik sal wees om
Herry en Doman te sien as patriotte en volkshelde, Eva as 'n vroulike Quisling?’19
Romans over Herry en de andere tolken bestaan bij mijn weten niet. Krotoa is
duidelijk het favoriete personage van de moderne schrijvers.
In 1999 verscheen de eerste van drie recente romans: Krotoa-Eva: The woman
from Robben Island geschreven door Trudie Bloem. Bloem kwam tijdens haar werk
als bibliothecaresse aan de Index to South African Periodicals de artikelen van
Bosman tegen. Zij raakte gefascineerd door Krotoa en heeft jarenlang onderzoek
gedaan. Haar boek is vrij traditioneel maar soms ook ‘experimenteel’. Zo geeft zij
een variant op de traditie om ‘gezaghebbende’ kaarten van serieuze mannelijke
ontdekkingsreizigers af te drukken. In haar boek reconstrueert zij de reizen die
Krotoa/Eva zou hebben afgelegd in bijvoorbeeld de kaart getiteld ‘The route travelled
by Krotoa and Arre’. De onmogelijke positie die Krotoa aan de Kaap had en de wijze
waarop zij reageerde op de botsing van culturen staat centraal in het boek. Bloem
verbeeldt haar personage als aanvankelijk trots op de nieuwe naam Eva, maar op
haar doodsbed laat zij haar dan bijna onhoorbaar iets mompelen. Wanneer de
gouverneur naar haar laatste woorden vraagt, zegt de ziekentrooster: ‘It sounded as
if she said her name is not Eva.’ Behalve van het dagboek van Van Riebeeck heeft
Bloem van ongeveer twintig andere historische en antropologische bronnen
gebruikgemaakt. Haar boek is uitstekend gedocumenteerd, een kenmerk ook van de
twee latere, veel dikkere boeken van Afrikaanstalige schrijvers.
Pieternella van die Kaap (2001) door Dalene Matthee (647 pagina's) en Eilande
(2002) door Dan Sleigh (750 pagina's) zijn kort na Bloems boek verschenen. Het
blijkt dat de Afrikaanstalige schrijvers Krotoa voorbij haar dood willen nemen. Door
de dochter Pieternella, die waarschijnlijk geboren werd in 1662, als spil te gebruiken,
proberen zij kennelijk de stilte rondom de tussenfiguur, de zogenaamde
‘tweekopvrouw’ Krotoa en de niet te ontkennen ‘schandelijke’ dood die zij stierf,
op te heffen. In het boek van Matthee is Pieternella de focaliseerder en verteller. De
discontinuïteit van de levens van Krotoa en Pieternella wordt benadrukt door de
herstructurering van geschiedenis in de roman. De geschiedenis van de ‘setlaars’ en
hun onderhandelingen met de Khoi is als een lappendeken verweven met de officiële
geschiedenis, met anekdoten en overgeleverde herinneringen. De Nederlandse
historicus Schutte noemt het boek ‘een anti-koloniale roman’ en schrijft: ‘Matthee
veegt
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met veel oud koloniaal sentiment en met Europese superioriteitsgevoelens de vloer
aan. Heren Bewindhebbers waren niet veel meer dan een stelletje roofridders. Matthee
wijst de VOC en de Hollanders af. Maar ook het traditionele zelfbeeld van het
Afrikanervolk [...] Pieternella van die Kaap houdt zich dus wel degelijk bezig met
de historie, maar is desondanks geen geschiedschrijving. Want in wezen is Pieternella
een zeventiende-eeuwse Kaapse vrouw met twintigste-eeuwse problemen, gevoelens,
verlangens en overtuigingen in het hoofd.’20
Eilande is een meesterstuk van ongelijke wijdte en diepte, een epos waarin de
eerste jaren van de Kaapse nederzetting worden herroepen in zeven grootse taferelen.
De uitgever prijst niet ten onrechte het boek als volgt aan: ‘Het verhaal strekt ver en
wijd: over drie oceanen, drie vastelanden en een handvol eilande. [...] Als je weer
uit dit boek terugkeert naar het leven van vandaag, ben je anders gemaakt. Dit is een
onuitputlijkheid, een bakenboek voor ons gezamenlijk geheugen.’ De auteur dr. Dan
Sleigh is archivaris van beroep en werkt als redacteur in de transcriptie-afdeling van
het Kaaps archief. Hij is gespecialiseerd in het Nederlandse koloniale tijdperk en
zijn belangrijkste werk voor deze roman was zijn proefschrift uit 1987, Die Buiteposte.
VOC-buiteposte onder Kaapse bestuur, 1652-1795.

Conclusie
Door de postkoloniale critica Gayatri Spivak21 weten wij dat lezers stemmen van de
stemloze zogenaamde ‘subaltern’, iemand die zelf geen tekst heeft nagelaten, alleen
maar kunnen horen dankzij de interventies van feilbare tolken. De figuur Krotoa
heeft vele vertolkers geïnspireerd tot telkens nieuwe verhalen. Sleigh onderstreept
mijns inziens beter dan alle voorgaande schrijvers over Krotoa het besef dat het
verleden niet een gegeven is in de zin van een objectiveerbare entiteit die neutraal
kan worden weergegeven. Zijn boek is een demonstratie dat geschiedenis alleen bij
de gratie van taal bestaat. Dat wat gebeurd is, kan alleen maar in woorden worden
geactualiseerd: in historiografische én in literaire teksten.
Ena Jansen studeerde Afrikaans en Nederlands in Stellenbosch (Zuid-Afrika) en
Algemene literatuurwetenschap in Utrecht. Zij promoveerde op Afstand en verbintenis:
Elisabeth Eybers in Amsterdam (1996/1998). In 2001 verscheen de bloemlezing Boer
en Brit. Ooggetuigen en schrijvers over de Anglo Boerenoorlog in Zuid-Afrika. Ze
is verbonden aan de Vrije Universiteit als docent letterkunde en als bijzonder
hoogleraar in de Zuid-Afrikaanse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.
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Tal van recensies over de Krotoa-boeken zijn ook geraadpleegd.
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De Khoise Krotoa die als Eva van tolkte voor Jan van Riebeeck.

Eindnoten:
* Dit artikel is een herziene weergave van de lezing die ik gaf tijdens de VOC-lezingenmiddag
van de Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde, 20 september 2002, Leiden. Mijn dank
aan Pamela Pattynama voor haar steun tijdens het schrijven en aan mijn ouders voor onze
gezamenlijke bezoeken aan Robbeneiland en Leiden. op 11 april 2003 aanvaardde ik mijn
benoeming als bijzondere hoogleraar Zuid-Afrikaanse letterkunde aan de UvA met een rede
die ook over Krotoa ging. De tekst verschijnt dit jaar in de oratiereeks van de UvA, Vossiuspers.
1 Landman 1996, p. 33.
2 Het Daghregister werd gehouden tussen december 1651 en mei 1662. In de negentiende eeuw
is dat in drie delen uitgegeven door W.G. Brilt (Utrecht/'s-Gravenhage, 1884-1893). De
standaarduitgave werd verzorgd door D.B. Bosman en H.B. Thom (Kaapstad, 1952-1957).
Andrea Kieskamp heeft in oktober 2002 een indrukwekkende doctoraalscriptie aan de UvA
onder leiding van Bert Paasman geschreven waarin een uitgebreid overzicht van dit dagboek
wordt gegeven: De Khoekhoe tijdens het bewind van Jan van Riebeeck 1652-1662. Een
bronnenonderzoek.
3 Landman 1996, p. 33.
4 Zie Bredekamp 1992, p. 54-70: ‘Afrikaanse Geskiedskrywing en die Khoisan’, die overigens
niet ingaat op het specifieke geval Krotoa. Geschiedschrijvers naar wie hij verwijst zijn
bijvoorbeeld Theal 1888-1919/1964; Gie. S.T.N. en P. Serton. Geskiedenis vir Suid-Afrika, of
ons verlede. 2e dr. Stellenbosch: Pro Ecclesia-Drukkerij 1928; Walker 1928/1962]; Van der
Walt, A.J.H., J.A. Wild en A.L. Geyer (eds.). Geskiedenis van Suid-Afrika. 2 delen. 2e verb.
dr. Kaapstad: Nasionale boekhandel 1955; Muller, C.F.J., F.A. van Jaarsveld and Theo van
Wijk (eds.). A Selected Bibliography of South African History. A Guide for Historical Research.
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Pretoria: University of South Afrika 1966; Krüger en Kieser 1952-1953; Boëseken 1974 en
Van Jaarsveld 1976.
Verbeeck 1999, p. 242.
Het woord ‘meid’ betekende decennialang in het Afrikaans niet gewoon ‘meisje’ maar specifiek
zwarte vrouw, zwarte dienstmeid.
Landman, p. 1996.
Bosman 10 juli 1942, p. 6.
Coetzee (1998, p. 117) wijst er op dat Bosman in weerwil van zijn eigen agenda wel een
interessante interpretatie aan Krotoa/Eva geeft wanneer hij haar als een ‘verrader’ beschrijft.
Dat betekent namelijk een erkenning van Khoi-belangen en van het Khoi-standpunt dat de VOC
een vijand was om tegen in opstand te komen.
Keegan 1996, vii-viii. Schutte (2003) stelt dat zo: ‘The new South Africa does not need a new
history - it needs an untrammelled historiography.’
Conradie (1998, p. 63, noot 3) beweert: ‘Bredekamp (1982:81) relies heavily on the sources of
Boëseken, Godée Molsbergen and D.B. Bosman to explain the “tragic life” of Krotoa.’
Landman 1996, p. 29.
Ibidem, p. 28.
Ibidem, p. 30.
Abrahams 1996.
Coetzee 1998, p. 119.
Op http://www.afrikaans.com/av619.html schrijft Antoinette Pienaar wel dat haar stuk ‘kyk na
'n stukkie geskiedenis oor die Koikoi meisie Krotoa wat as 'n geskenk gegee is aan Van Riebeeck
om die Hollanders in die Kaap welkom te heet. Sy word Eva herdoop en ons drama vertel die
store van die ontmoeting van Koikoi en Europeëer, en die prys wat al twee groege betaal. My
werk vra van my om spieël te wees, om die lig van die store na die gehoor toe te weerspieël,
dus bepaal Krotoa se stem die styl van hierdie musiekdrama.’
Boëseken 1974, p. 160.
Bosman 3 juli 1942, p. 46. Bosman oppert dus de mogelijkheid dat zij gezien kan worden als
verrader van haar ‘eigen mensen’. Zij kan ook als spion gezien worden die namens haar ‘eigen
mensen’ de handelingen en motieven van de Hollanders van dichtbij observeerde. Zoals gezegd
is deze mogelijkheid recentelijk ook door Karen Press onderzocht.
Schutte 2002, p. 109.
Spivak 1995, p. 28.
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Mannen van het eerste uur
Ooggetuigen aan de Kaap 1652-1662
Andrea Kieskamp
Wie deze titel leest, vraagt zich wellicht meteen af: mannen? Maar waren er in die
tijd dan geen vrouwen aan de Kaap? Jawel, die waren er wel degelijk: vrouwen en
dochters van de Hollandse kolonisten, slavinnen en natuurlijk de ‘Hottentottinnen’,
het vrouwelijke deel van de oorspronkelijke bewoners van het kustgebied: de
Khoikhoi. Wanneer we echter gaan kijken van wie de bewaard gebleven schriftelijke
bronnen uit deze periode afkomstig zijn, stuiten we zonder uitzondering op geschriften
van mannen. Het zijn hún getuigenissen die de basis vormen van onze kennis over
de Kaap in de tien jaar dat Van Riebeeck hier de scepter zwaaide.
De titel roept misschien nog een tweede vraag op. Eerste uur? Hoezo? De Kaap
bestond toch al lang? En ja, ook dat is waar. Maar in de vroege Europese
beschrijvingen van zuidelijk Afrika en haar bewoners wordt de komst van Jan van
Riebeeck in het algemeen gezien als de introductie van de menselijke beschaving in
dit gebied. De Khoikhoi waren immers een wild volk, dat in de ogen van veel
Europeanen eerder tot het dierlijke dan het menselijke ras behoorde? Historici hebben
nog eeuwen na de vestiging van Van Riebeeck dit moment als beginpunt genomen
van hun geschiedschrijving. Afrikaanse geschiedenis wás blijkbaar geen
geschiedenis...
Om die Afrikaanse kant van de geschiedenis was het mij juist te doen. Voordat de
Nederlanders zich vestigden aan de Kaap werden de Khoikhoi, nomadische
veehouders, in Nederlandse teksten steevast gerepresenteerd als vies, onbeschaafd,
lui en dom. Zij werden beschouwd als bannelingen van de heerser van Monomotapa,
een beschaafde natie in het binnenland waar veel goud te vinden zou zijn dat
verhandeld werd aan de Portugezen.1
Op 6 april 1652 ging Jan van Riebeeck met een vloot van drie schepen voor anker
in de Tafelbaai. Een dag later stapte hij aan land, om de opdracht te vervullen die de
bewindhebbers van de Verenigde Oost-Indische Compagnie hem hadden gegeven:
het stichten van een verversingsstation,
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Jan van Riebeeck ontmoet de Khoikhoi - Romantische voorstelling door Charles Davidson Bell (1850).
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waar vanaf dat moment alle schepen op weg naar Indië of naar het vaderland zouden
aanleggen voor het inslaan van water en verse proviand. De Khoikhoi hadden op dat
moment hetzelfde kunnen beweren als de Amerikanen na 11 september 2001: dit
land zal nooit meer hetzelfde zijn. Wel waren zij al ruim anderhalve eeuw regelmatig
in aanraking gekomen met de bemanning van Europese schepen die de Kaap
aandeden. Er werd ruilhandel bedreven, de schepelingen maakten toeristische
uitstapjes naar de Tafelberg en schiepen er bovendien veel genoegen in de Khoikhoi
onder hun kleding te kijken in ruil voor een beetje brood of tabak. Zelfs fungeerde
de Kaap als postkantoor avant la lettre. De passerende schepen lieten onder speciale
‘poststenen’ brieven achter voor andere Oostindiëvaarders die de Kaap zouden
aandoen. Ook hierbij waren Khoikhoi betrokken: zij zorgden ervoor dat de betreffende
opvarenden hun brieven ontvingen. Voor de inheemse bevolking waren deze vormen
van contact geen bedreiging: de zeelieden verlieten de Kaap na enige tijd en zij
gingen weer over tot de orde van de dag.
De definitieve vestiging van de Hollanders maakte dat laatste onmogelijk. Wat
bedoeld was als verversingsstation, groeide al snel uit tot een kolonie en de Khoikhoi,
die eeuwenlang met hun vee van de ene sappige weide naar de andere waren
getrokken, verloren letterlijk en figuurlijk steeds meer terrein. Waren de kolonisten
mannen van het eerste uur, voor de Khoikhoi had hun laatste uur geslagen. Binnen
enkele decennia waren hun traditionele cultuur en leefwijze vrijwel verdwenen. De
bronnen over de eerste tien jaar van de jonge kolonie zijn daarom van groot belang
voor onze kennis over de Kaapse nomaden, vooral ook omdat van henzelf nauwelijks
sporen zijn teruggevonden. Zij bezaten geen geschreven taal en door hun nomadische
levensstijl is ook archeologisch onderzoek niet eenvoudig. Wie voortdurend van de
ene naar de andere plaats trekt, laat weinig materiële overblijfselen achter.
In hoeverre veranderde de representatie nu de ooggetuigen niet meer alleen
passanten waren, maar ook ‘medelanders’, met wie de Khoikhoi hun grond moesten
delen? Worden de stereotypen genuanceerd, de vooroordelen bijgesteld? Aan de
hand van enkele reisteksten uit de periode 1652-1662 en Van Riebeecks Daghregister
probeer ik een beeld te geven van de representatie van de Khoikhoi in de eerste tien
jaar van de Kaapkolonie.

Wie blijft, die schrijft
Met de komst van de eerste commandeur aan de Kaap kwam er een stroom van
geschriften op gang. Van Riebeeck diende de bewindhebbers van de Compagnie in
Amsterdam goed op de hoogte te houden van alle wederwaardigheden. Het bekende
gezegde ‘wie schrijft, die
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blijft’, was in omgekeerde vorm een treffende lijfspreuk van de VOC geweest. De
bewaard gebleven correspondentie van de Compagnie is van een indrukwekkende
omvang en precisie.
En Van Riebeeck schreef! Hij schreef zó veel, dat inspecteur Rijklof van Goens,
die de Kaap in 1657 bezocht, hem een gevoelige tik op de vingers gaf. De
commandeur moest kort en bondig zijn ‘zo 't een heel importante zaak is, altoos
gedachtig zijnde dat de Meesters meer behagen hebben en beter met veel werken
gediend zijn dan met veel woorden, als maar de substantie korrelijk ende klaar
uitgedrukt wordt’.2 Van Riebeeck was er echter op gebeten de bewindhebbers te laten
zien hoezeer hij de veehandel, die van essentieel belang was voor de verversing van
de schepen, probeerde te bevorderen, met het oog op een mogelijke promotie. Liever
wilde hij terug naar Indië, waar hij ooit oneervol was ontslagen wegens privé-handel.
Al een jaar nadat hij voet op Kaapse bodem had gezet, verzocht hij in een brief aan
de Heren XVII om overplaatsing, ‘alzo bij deze botte plompe ende luie stinkende
natie weinig subtielheid te passe komt’. Van Riebeeck vond dat zijn talenten beter
tot hun recht zouden komen bij een hoogstaander volk als bijvoorbeeld de Japanners
‘welke de kloekste hersenen wel genoeg te doen geven’.3
Het zou nog negen jaar duren voor de ambitieuze commandeur daadwerkelijk naar
Batavia kon vertrekken. Tot die tijd heeft zijn verblijf in zuidelijk Afrika bijna
uitsluitend in het teken gestaan van zijn worsteling voldoende vee te verwerven voor
de verversing van de VOC-schepen. Hiervoor was hij afhankelijk van de Khoikhoi,
die hun dieren niet graag verkochten: het bezit van runderen vormde de basis van
hun bestaan. Omdat Van Riebeeck geen toestemming kreeg de Khoikhoi te
overmeesteren en in slavernij te brengen, moest hij wel de diplomatieke weg
bewandelen. In zijn Daghregister beschrijft hij minutieus zijn pogingen om de
contacten met de Khoikhoi in het kustgebied te versterken en nieuwe volkeren te
vinden in het binnenland. Was Van Riebeecks schrijfijver voor de bewindhebbers
wellicht een vloek, voor historici die geïnteresseerd zijn in de Khoikhoi is het een
zegen. Voor de periode tot 1652 waren zij vooral aangewezen op commercieel
uitgegeven reisbeschrijvingen en verspreide archiefstukken waarin incidentele
contacten met de inheemse bevolking werden beschreven. Met de definitieve vestiging
kwam er echter een schat van kennis vrij over de verschillende stammen aan de Kaap
en hun onderlinge verhoudingen.
Door de geschriften van Van Riebeeck kregen de tot dan toe uiterst stereotiep
beschreven Khoikhoi een gezicht. Het beeld werd genuanceerder, al was ook Van
Riebeecks houding tegenover de inheemse bevolking, zoals hierboven al bleek, niet
bepaald mild te noemen.
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Van Riebeecks Daghregister
Voor onze kennis over de Khoikhoi is het Daghregister verreweg de belangrijkste
bron die Van Riebeeck heeft nagelaten. In zowel het Nationaal Archief in Kaapstad
als Den Haag bevinden zich hiervan kopieën - de VOC liet altijd meerdere afschriften
maken van haar officiële documenten. De versie in het Kaapse archief is onvolledig
en zwaar gehavend. Die in Den Haag is in het algemeen in goede toestand, maar er
ontbreekt een periode van een jaar. Met de driedelige editie door D.B. Bosman en
H.B. Thom van de reeks documenten, verschenen tussen 1952 en 1957, is de
toegankelijkheid sterk verbeterd. Het bekijken van het originele manuscript in de
archieven kost veel tijd, omdat het verspreid te vinden is tussen de chronologisch
geordende Overgekomen Brieven en Papieren van de Kaap. Bovendien zijn voor de
teksteditie de versies uit beide archieven vergeleken.
In het Daghregister lezen we behalve over de opbouw van de kersverse
volksplanting en de schepen die de Kaap aandeden, ook veel over de contacten tussen
de kolonisten en de Khoikhoi. Het is overigens aardig te zien, hoezeer Indië erin
doorklinkt. Regelmatig duiken woorden en beschrijvingen op die de invloed van de
Oost-Indische archipel laten zien. Zo draagt het Hottentotse meisje Eva (Krotoa),
die als tolk optreedt en in het Fort woont, Indische kleren: sarung en kabaya. Een
andere tolk, Doman, laat zijn ongenoegen blijken over Eva's goede contacten met
de Hollanders. Hij zegt: ‘Ik ben Hottentoos man en niet Duitsman, maar jij Eva,
soebat de Commandeur.’4
Het laatste citaat is niet alleen interessant om het woordgebruik, maar ook vanuit
inhoudelijk oogpunt. Het gaat in op de relaties tussen de Khoikhoi en de kolonisten
en op de tweespalt die dit tussen de inheemse bewoners als gevolg kon hebben. Het
is een voorbeeld van hoe gedetailleerd Van Riebeeck schrijft over de contacten met
de Khoikhoi. Van Riebeecks interesse voor de inheemse bevolking kwam overigens
niet voort uit persoonlijke nieuwsgierigheid, maar was uitsluitend pragmatisch. Omdat
hij hun vee nodig had, probeerde hij goede contacten te leggen en te onderhouden.
Dat maakte ook dat hij alleen díe informatie gaf die van belang was voor zijn
handelspolitiek. Hierdoor blijven veel vragen onbeantwoord. Eva bijvoorbeeld,
opgevoed en in de christelijke leer onderwezen door zijn vrouw Maria de Queillerie,
speelde voor hem als intermediair en tolk een belangrijke rol. Alhoewel zij vrijwel
vanaf het begin in het Fort woonde, wordt zij pas eind oktober 1657 voor het eerst
uitgebreid in het Daghregister geciteerd, op het moment dat zij belangrijke informatie
geeft over een welvarend, beschaafd volk in het binnenland. Hoe zij in het gezin
terecht is gekomen en met welk doel wordt niet duidelijk.
Omdat de Khoikhoi uiterst terughoudend zijn met het verkopen van vee is van
Riebeeck wel gedwongen op zoek te gaan naar andere volke-
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ren in het binnenland. Hij organiseert dan ook verschillende expedities. In het
Daghregister worden twaalf verschillende groepen genoemd, wier onderlinge relaties
voor Van Riebeeck vaak duister blijven en die nog steeds een bron van onderzoek
zijn. De term ‘Hottentotten’ wordt wel gebruikt - al heeft Van Riebeeck het meestal
over ‘inwoonders’, maar vaker worden de verschillende groepen die aan bod komen
bij naam genoemd. Van die waarmee Van Riebeeck het meest in aanraking kwam,
bestond naast de oorspronkelijke naam een Nederlandse variant. Zo werden de
Goringhaicona, een kleine, verarmde groep, door de Nederlanders ‘Strandlopers’
genoemd.
Het Daghregister illustreert soms aardig hoe moeilijk het voor Van Riebeeck was
zich te verplaatsen in de Khoikhoi. Wanneer een jaar na aankomst de veehandel nog
steeds beperkt is, trekt hij de conclusie dat de Khoikhoi ‘een zeer luie natie’ zijn en
dat hij zelf mensen zal moeten sturen.5 Het komt blijkbaar niet bij hem op dat er
andere redenen kunnen zijn waarom de inheemse bevolking zo terughoudend is met
het verkopen van vee.6
In het algemeen vormt het Daghregister een uiterst rijke bron van informatie, die
inhoudelijk sterk afwijkt van stereotiepe reisbeschrijvingen die tot dan over de Kaap
en haar bewoners waren verschenen.

Reisbeschrijvingen over de jonge Kaapkolonie
Voor zover bekend zijn er tien reisbeschrijvingen waarin de Kaap onder Van
Riebeecks bewind wordt beschreven: drie Nederlandse, vier Duitse, twee Franse en
een Zwitserse. Op één na zijn ze destijds alle in druk verschenen. Wat hebben de
verschillende reizigers ons te melden over de Khoikhoi en is er een relatie met de
informatie die het Daghregister geeft? Hebben de komst van de Nederlanders en
hun groeiende kennis over de inheemse bevolking effect op de representatie in de
gedrukte reisteksten? Op die vragen zal ik hieronder aan de hand van enkele
reisverslagen uit die periode nader ingaan.
Bij het onderzoek ben ik uitgegaan van in Nederland beschikbare teksten. In een
Franse studie over de Kaap in de zeventiende eeuw worden echter manuscripten
genoemd die mogelijk interessante informatie kunnen bevatten. De vlootvoogd De
la Roche Saint André schreef in zijn Journal de bord notities over zijn bezoeken aan
de Kaap in 1656 en 1657. In 1656 voer hij op het grote admiraalschap ‘La Duchesse’,
dat van 25 maart tot 2 april aan de Kaap verbleef. Het jaar daarop was hij er, op de
terugreis vanaf Madagaskar, twee weken. Het tweede handschrift is dat van de
bisschop Nicolas Étienne. In een van zijn brieven beschrijft deze zijn ervaringen aan
de Kaap in 1660. Hij arriveerde met het schip ‘La Maréchale’, dat daar op 10 mei
verging. De bisschop bleef ongeveer tien maanden aan de Kaap, en dat alleen al
maakt nieuwsgierig...7
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Plagiaat!
Nog geen jaar na de vestiging van de Nederlandse kolonisten bezocht de Duitse
chirurgijn Johann Jacob Merklein de Kaap. Hij bleef ongeveer zes weken. Aangezien
hij begin maart arriveerde, kan hij niet veel Khoikhoi hebben gezien. De ‘Saldanhars’
(Cochoqua, een volk uit het noorden, rond Saldanhabaai) zouden pas na de winter
in oktober in groten getale naar het zuiden komen. Van Riebeeck schreef tijdens deze
periode in zijn Daghregister niets over de Khoikhoi. Toch nam Merklein een
beschrijving op van de inheemse bewoners. In zijn verslag is een duidelijke tweedeling
herkenbaar. Eerst geeft hij zijn eigen belevenissen weer. Dan volgt een stereotiepe
beschrijving van de Hottentotten: hun uiterlijk, taal, manier van wonen en leven,
kleding en eetgewoonten. Waar die informatie vandaan komt, verantwoordt Merklein
niet. Wel is duidelijk dat hij geen gebruik heeft gemaakt van de kennis die de kersverse
kolonisten inmiddels hadden van de Khoikhoi. Merkleins tekst voegt niets toe aan
wat in het Daghregister over de Khoikhoi geschreven werd, maar borduurt voort op
informatie die steevast deel uitmaakte van de beschrijvingen in gedrukte reisteksten:
hun taal die klinkt als het geluid van kalkoenen, hun vuile, met vet besmeerde en
stinkende lichaam, hun manier van wonen en leven, hun kleding en de manier waarop
ze rauwe darmen met de vingers leegknijpen en maar half gebraden oppeuzelen.
Waarschijnlijk heeft de auteur of de uitgever deze informatie uit andere bronnen
toegevoegd. Voor de lezer waren dergelijke volkenkundige beschrijvingen immers
interessant. Verre, vreemde volkeren lagen in de zeventiende eeuw goed in de markt,
die dan ook overspoeld werd met reisverslagen van VOC-dienaren die de Oost
bezochten. Uitgevers hadden, net als nu, belang bij een goede verkoop en namen het
met de waarheid niet altijd even nauw. De beschrijvingen van land en volk werden
dan ook dikwijls klakkeloos en zonder verantwoording overgenomen uit andere
boeken.
Ook in het verslag van een andere Duitse VOC-dienaar, soldaat Volquard Iversen,
wordt de traditionele portrettering van de Khoikhoi voortgezet. Alhoewel hij meer
dan drie jaar na Merklein arriveert en de contacten tussen de kolonisten en de
inheemse bevolking inmiddels intensiever zijn geworden, vinden we hiervan vrijwel
niets terug in Iversens reisbeschrijving. Ook hier lezen we weer de gebruikelijke
opmerkingen over hun uiterlijk en vreemde gewoonten. Wel noemt hij het ontbreken
van ‘arbeidsethos’ bij de Kaapbewoners, een mededeling die hij mogelijk van de
Nederlanders heeft gekregen. Hij beschrijft de Khoikhoi als luie mensen, die niet
van werken houden en alleen maar iets willen doen wanneer ze tabak, rijst en wat te
eten krijgen. Iversen schrijft dat de Hollanders enkelen eraan hebben gewend, klusjes
te verrichten.
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Afbeelding van de Kaap uit de reisbeschrijving van Wouter Schouten.
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Iversens uitgever vond het blijkbaar toch belangrijk dat de lezer iets van de actualiteit
zou meekrijgen en voegde op het einde van de passage een noot toe. Daarin beschrijft
hij, dat de Hollanders in 1652 zijn begonnen met de bouw van een kasteel en dat de
Kaap geschikt is als verversingsplaats. Hij weet zeker dat de Hollanders, wanneer
zij verder het binnenland ingaan, de wilden zullen temmen en tot het christelijke
geloof zullen bekeren.8 Al met al biedt Iversens verslag geen nieuwe informatie en
bouwt het grotendeels voort op wat voorgangers al hebben geschreven.
Een veel persoonlijker toon klinkt door in de reisbeschrijving van de Haarlemse
chirurgijn Wouter Schouten. Tijdens zijn heenreis naar Indië in 1658 verbleef hij,
hartje winter, een week aan de Kaap. Schouten gebruikte zijn tijd goed. Hij maakte
verschillende uitstapjes en beklom de Leeuwenberg, maar het bekijken van de ‘wilde
mensen’ die dagelijks bij de schepelingen kwamen voor wat tabak beschouwde hij
toch wel als het grootste vermaak. Ook hij noemt weer hun ‘klokkende spraak’ en
beschrijft de winterkledij: ‘een smerig, vuil en stinkend robben- of ander beestenvel
[...] dat nauwelijks (met verlof gesproken) hare beslikte billen kon bereiken’.9 Helaas
is Schouten in de beschrijving van zijn heenreis erg kort over de Khoikhoi. Toch
treft hij de nederzetting aan in een tijd van spanning. Van Riebeeck brengt een bezoek
aan de Liesbeek, om te inspecteren of er geen plekken zijn waar de Khoikhoi de
rivier kunnen oversteken met van de Hollanders gestolen vee. Bovendien komen de
‘Kaapmans’ (Goringhaiqua, een groep die hoog tegen de Tafelberg en op het
schiereiland leefde) hun belofte niet na: het leveren van voldoende vee voor elk
langskomend schip. Van Riebeeck overweegt als pressiemiddel een aantal gijzelaars
in de boeien te slaan. Schouten vertelt niets over dit alles in zijn reisbeschrijving.
Wel belooft hij meer over ‘deze rampzalige mensen’ te vertellen op de terugreis.
Dan is Van Riebeeck inmiddels alweer vier jaar weg, en is de Kaap behoorlijk
veranderd. Dat laatste constateert Schouten wel, maar hij gaat niet in op veranderingen
die te maken hebben met de contacten tussen kolonisten en Khoikhoi. Zijn
beschrijving is, evenals die van de twee hiervoor genoemde reizigers, stereotiep. Het
verschil is alleen, dat het verhaal meer vanuit zijn persoonlijke beleving geschreven
is. Zo noemt hij bijvoorbeeld de gewoonte, bij vrouwen een kootje van de pink af te
snijden:
[er] wierd mij gezeid (doch wat er van is en weet ik niet) dat zulks wanneer
zij trouwen zou komen te geschieden, zijnde zo dikmaals met een ander
man getrouwd geweest als leden van hare vingeren kwamen te missen.10
Hier is de verweving van eigen ervaringen en andere bronnen moeilijker te herleiden
dan in de voorgaande twee teksten.
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Terug naar de bron
Twee van de hiervoor genoemde reisteksten zijn door buitenlandse VOC-dienaren
geschreven. De Compagnie had veel mensen in dienst uit Scandinavië en de Duitse
gebieden.11 Aan de hand van het relaas van de Duitse soldaat Johann Jacob Saar
kunnen we duidelijk zien wat er fout gaat wanneer we uitgaan van uitsluitend de
Nederlandse vertaling. Saar verbleef in 1660 bijna drie weken aan de Kaap. Zijn
Ost-Indianische Funfzehen-Jährige Kriegs-Dienst verscheen in 1662 in zijn
geboorteplaats Neurenberg. In 1671 verscheen de Nederlandse vertaling.
De meest interessante passage over de Khoikhoi is die, waarin het onbeschaamd
bekijken van het geslacht van de inheemse bevolking beschreven wordt:
Wann man ans Land kommt, kommen Sie gelauffen, und schreyen Brocqua
auf Ihre Sprach: das ist, Brod, und so Sie das erlangen, so tretten Sie mit
den Füssen drauf, heben Ihre Schaaf-Fell auf, Sich besehen zu lassen, wie
Sie conditioniret sind, als denen in Ihrer Kindheit der linke Testiculus
ausgenommen wird.12
Het laatste gedeelte van deze passage, over het weghalen van de linker teelbal, is in
de Nederlandse vertaling niet opgenomen. Waarom? Uit preutsheid zal het niet
gebeurd zijn, anders was de hele passage wel geschrapt. Wellicht geloofde de uitgever
deze uitspraak niet.
Net als Merkleins verslag is dat van Saar weer uiterst stereotiep. Zijn ‘Beschrijving
van d'inwoonders’ komt vrijwel overeen met die van Merklein. Saar voegt daar wel
iets over de godsdienst aan toe:
Men weet niet wat godsdienst zij hebben: doch des ochtends vroeg, als
het dag wordt, komen zij te zamen, en vatten malkander bij de hand, en
dansen, en roepen in hun taal ten hemelwaart; uit het welk te vermoeden
is dat zij van God enige kennis moeten hebben: gelijk zij, als men hen
vraagde, ook eens gezegd hebben, dat zij aan de geen geloofden, die alles
geschapen heeft, hemel, aarde, zee, en alles, dat op aarde is. Zij konnen
zeer snel lopen: en om deze oorzaak worden van Batavia paerden derwaarts
gebracht [...].13
Alleen in de laatste zin klinkt iets van de actualiteit door: Van Riebeeck heeft de
bewindhebbers al lange tijd om paarden gevraagd, en deze worden gebracht met het
schip waarop Saar zich bevindt. Verder lezen we niets over de spannende tijden aan
de Kaap. Van Riebeeck is in de eerste Hottentots-Hollandse oorlog verwikkeld.
Tijdens het verblijf van Saar aan de Kaap komen er drie afgevaardigden van de
gevluchte tolken Doman en Herry naar het Fort om over vredesonderhandelingen te
spreken. Commissaris Sterthemius, die met hetzelfde schip is aange-
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komen, ondertekent samen met Van Riebeeck een vrijgeleide voor de twee tolken.
De Khoikhoi geven een duidelijke verklaring voor hun vijandigheid: het feit dat de
Hollanders steeds meer weidegrond innemen, waarop zij al eeuwen hun vee hebben
gehoed.14 Toch is van deze gebeurtenissen niets terug te vinden in het verslag van
Saar.

Tekstgeschiedenis: een puzzel van formaat
In tegenstelling tot de vorige teksten, biedt de Gedenkwaerdige Zee en Lantreize
door de voornaemste landschappen van West en Oostindien van de Nederlandse
koopman Joan Nieuhof wel veel nieuwe informatie over de Khoikhoi. Helaas is er
bij deze reisbeschrijving weer een andere factor die de interpretatie uiterst complex
maakt: de manier waarop het boek tot stand is gekomen.
Driemaal bezocht Nieuhof de Kaap: in 1654, 1658 en 1659. Lang daarna - hij zou
het zelf niet meer meemaken - verscheen het boek: in 1682. Nieuhofs broer stelde
het samen uit Joans bewaarde notities. In het eerste deel van de beschrijving volgen
we Nieuhof zelf. Dan volgt een algemene beschrijving van de Kaap en haar bewoners.
Het eerste deel is erg verwarrend. In de passages over zijn eerste bezoek staan dingen
die hij pas tijdens zijn tweede bezoek gezien kan hebben. De informatie die Nieuhof
geeft, komt in grote lijnen wel overeen met die in het Daghregister, maar wijkt er
soms ook sterk van af. Blijkbaar heeft Nieuhofs broer de aantekeningen over de
Khoikhoi vaak niet goed begrepen. De beschrijvingen van de stammen en de
bijbehorende namen zijn nogal eens verwisseld. Maar wellicht was Nieuhof zelf ook
niet duidelijk geweest. Zelfs voor Van Riebeeck, die een intensief contact met de
Khoikhoi onderhield, waren de verschillende stammen en hun complexe onderlinge
relaties een constante bron van verwarring.
Nieuhof schrijft een intrigerend stukje over een Hottentotse dochter, die in het
kasteel woont:
Want men heeft bij ervaarnis bevonden, dat een dochter, die, zodra zij ter
wereld kwam, in het kasteel bij de onzen opgevoed, en groot gemaakt
werd, zo blank als ene Europese vrouw was.15
De Ierse historicus R. Raven-Hart, die een inventarisatie maakte van de reizen naar
de Kaap, gaat ervan uit dat Nieuhof Eva bedoelt. Maar dat is uiterst onwaarschijnlijk.
Als Nieuhof haar in 1658 gezien heeft, kan ze niet ouder geweest zijn dan 6 jaar.
Van Riebeeck was immers zes jaar geleden gearriveerd en schrijft in zijn dagregister
op 10 november van dat jaar, dat zij 16 of 17 jaar is. Was er misschien, behalve Eva,
nog een meisje dat in het kasteel werd opgevoed?
Een vergelijkbare passage vinden we terug in de reisbeschrijving van de Franse
reiziger Jean-Baptiste Tavernier. Deze vertelt, net als Nieuhof, dat hij een meisje
heeft gesproken dat, zodra haar moeder haar had
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gebaard, door haar naar het Fort was gebracht om daar opgevoed te worden. Ze vertelt
hem dat de Khoikhoi zo zwart zijn omdat ze zich insmeren met vet. Zijzelf is zo
blank ‘als onze vrouwen in Holland’. Dit stuk moet wel plagiaat zijn, omdat Tavernier
het als Fransman heeft over ‘onze vrouwen’. Maar het kan niet van Nieuhof komen.
Diens boek verscheen namelijk zes jaar later dan dat van Tavernier. Waar haalt de
Fransman zijn informatie vandaan? Waarschijnlijk uitsluitend van andere reizigers.
Want volgens eigen zeggen bezocht hij de Kaap tijdens zijn derde terugreis uit Indië
in 1649. Tweeëntwintig dagen zou hij aan de Kaap zijn gebleven. Van Riebeeck was
dus nog niet eens gearriveerd...
Na een passage over een leeuw die gedood is door een stekelvarken, een gebeurtenis
die in het Daghregister bij 1656 te vinden is, komt Tavernier terug op het Hottentotse
meisje. Vrij vertaald schrijft hij:
Toen de Hollanders zich aan de Kaap vestigden namen zij, zoals ik al zei,
de dochter van een van deze Kaffers zodra zij was geboren. Ze is blank
en knap, alleen haar neus is een beetje plat en ze treedt op als tolk voor de
Hollanders. Er was een Fransman die een kind bij haar had, maar de
Compagnie stond hem niet toe met haar te trouwen. Zij legde hem zelfs
een boete op van 800 Franse ponden, wat wel erg streng was.16
Raven-Hart gaat er weer van uit dat het over Eva gaat en dat het deel over de Franse
huwelijkskandidaat verzonnen is. Maar heeft Tavernier het eigenlijk wel over Eva?
En waarom zou de auteur een dergelijke passage bedenken? Wel lijkt het erop dat
Tavernier - of zijn uitgever - van sterke verhalen houdt. Hij schrijft:
Alle vrouwen van de Kaffers zijn zo warmbloedig, dat wanneer zij tijdens
hun menstruatie plassen en er een Europeaan overheen loopt, hij meteen
hoofdpijn en koorts krijgt, en soms zelfs de pest.17
Al met al lijkt het reisverslag van Tavernier een samenraapsel te zijn van allerlei
bronnen.

Een authentiek verslag
Onder de negen oorspronkelijk Nederlandse reisteksten die ik vond over de
periode-Van Riebeeck is één manuscript, dat zich bevindt in het Nationaal Archief
in Den Haag. Het zijn de dagelijkse aantekeningen van Gijsbert Heeck, een chirurgijn
uit Bunschoten. In het najaar van 1654 vertrok hij uit Rammekens, om in april van
het volgende jaar aan de Kaap te arriveren. Het feit dat aan deze reisbeschrijving
geen uitgever aan te pas is gekomen maakt het verhaal ‘puurder’ dan de verslagen
die in druk verschenen, en het is bijna aandoenlijk hoe Heeck schrijft
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over ‘een dorpien van deze inwoonders’ (een kraal van de Khoikhoi) en van ‘de
armste woonigties die ick oydt ergens gesien hebbe’ (hun typische ronde hutten).18
Jammer genoeg verbleef Heeck maar kort aan de Kaap: nog geen twee weken. Toch
bevat zijn verslag enkele interessante observaties. Heeck verbaast zich erover dat de
Khoikhoi niet kunnen vissen en geen vogels kunnen vangen, terwijl deze dieren toch
overvloedig aanwezig zijn. Zij hebben geen andere manier om zich in leven te houden
als met assegaaien of werppijlen pijl en boog en diergelijk geweer herten
en andere wilde beesten met geweld om te brengen, die al rauw op etende
met ingewand en al bloedig, vuil en ongewassen, zonder onderscheid. Ja
al waren 't mensen zelf, gelijk menigmaal voor dezen gebeurd is en nu
nog onlangs enige personen die haar [zich] na 't zeggen van de wildschut
zonder geweer al te verre landinwaarts hadden begeven.19
Met andere woorden: de Khoikhoi zouden zich schuldig maken aan kannibalisme.
In het Daghregister van Van Riebeeck is een dergelijke gebeurtenis niet te vinden.
Hij zou het echter zeker hebben opgenomen als het werkelijk gebeurd was, want het
zou hem tegenover de bewindhebbers sterken in zijn opvatting dat alle Khoikhoi
eigenlijk gevangen genomen zouden moeten worden en als slaven ingezet. Het verhaal
moet dus verzonnen zijn. Blijkbaar schiepen de kolonisten er genoegen in, onwetende
reizigers de stuipen op het lijf te jagen met dergelijke verzinsels. De passage laat
mooi zien hoe oude vooroordelen hardnekkig bleven doorwerken in de hoofden van
de Hollanders, al was het nu in de vorm van een grap en al wisten ze inmiddels heel
goed dat de Khoikhoi geen mensen aten.

Ooggetuigen ontmaskerd
De definitieve vestiging van de Hollanders aan de Kaap bracht, getuige Van Riebeecks
Daghregister, veel nieuwe kennis over de Khoikhoi. In het algemeen is hiervan
weinig terug te vinden in de reisbeschrijvingen uit die tijd. Deze bleven grotendeels
voortborduren op de stereotiepe beschrijvingen die al lange tijd circuleerden. Dit is
deels te verklaren uit het feit, dat de reizigers slechts kort aan de Kaap verbleven.
Zij zullen zeker onder de indruk zijn geweest van de in hun ogen zo vreemde Khoikhoi
en hadden ongetwijfeld de behoefte de thuisblijvers in hun verwondering - en vaak
ook afschuw - te laten delen. De zeelieden kwamen bovendien niet verder dan de
kust en de Tafelberg, waar zij geconfronteerd werden met de allerarmsten onder de
Khoikhoi. Deze groep, die geen vee bezat en dus andere middelen van bestaan moest
vinden, had ontdekt dat ze met wat capriolen en een blik onder hun dierenhuiden
tabak, rijst en voedsel konden verdienen. Dit alles moet
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het negatieve beeld dat onder Europeanen al bestond over de Khoikhoi nog eens
hebben bevestigd. De stereotiepen die al lange tijd in reisteksten werden vermeld,
bleven dus nog lang bestaan.
Het lijkt erop dat reizigers in een ander ‘circuit’ belandden, zoals dat ook nu nog
het geval is. De huidige toerist die naar een arm land afreist ziet zich geconfronteerd
met de allerarmsten, die zich aan de rijke blanken vastklampen om een kleinigheid
te krijgen of hun diensten of producten te verkopen. Wat er schuilgaat achter deze
eerste confrontatie, blijft voor de meeste toeristen onbekend. Zo moet het ook zijn
geweest aan de Kaap. Uit de reisbeschrijving van Gijsbert Heeck blijkt ook nog eens,
dat de kolonisten het wel leuk vonden de onwetende reizigers de stuipen op het lijf
te jagen met sensationele verhalen.
Elke hedendaagse politieagent weet, dat met het vinden van een ooggetuige de
waarheid nog niet op tafel ligt. Wat we zien wordt vervormd door vooroordelen en
het verstrijken van de tijd. Met ooggetuigen uit lang vervlogen tijden ligt het nog
gecompliceerder. Wanneer we proberen aan de hand van hun verslagen kennis te
vergaren over het leven van de inheemse bevolking van Zuid-Afrika en zicht te
krijgen op de Hottentots-Hollandse contacten, komen we verschillende obstakels
tegen.
Bij in druk verschenen verslagen zijn de ervaringen van de ooggetuige vaak
opgesmukt en aangevuld met materiaal uit - vaak niet verantwoorde - andere bronnen.
Het geheugen van de auteurs is niet altijd betrouwbaar, en soms is de tekstgeschiedenis
van een boek zo ingewikkeld dat niet uit te maken is wat waarvandaan komt; wat
waar is en wat verzonnen.
Eigenlijk zouden alle gebeurtenissen waarover in de archiefstukken en gedrukte
reisverslagen geschreven is chronologisch gegroepeerd en vergeleken moeten worden.
Pas dan kunnen we concluderen wie wat van wie overnam, wanneer een bepaalde
gebeurtenis voor het eerst beschreven is en in hoeverre de beschrijvingen in de
reisteksten overeenkomen met de archiefstukken. Na een inventarisatie van bronnen
over de Kaap tijdens de eerste tien jaar van de Nederlandse aanwezigheid is het nu
tijd voor een dergelijke database... Maar ook in het buitenland zou verder gezocht
moeten worden naar beschrijvingen in de archieven: het waren immers niet alleen
Hollandse schepen die de Kaap aandeden.
Andrea Kieskamp studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam en
specialiseerde zich in historische teksten over Zuid-Afrika. Voor haar scriptie
bestudeerde ze de eerste tien jaar van de Nederlandse aanwezigheid aan de Kaap:
De Khoekhoe tijdens het bewind van Jan van Riebeeck, 1652-1662: een
bronnenonderzoek. Op dit moment is ze werkzaam als projectleider tentoonstellingen
bij het Maritiem Museum Rotterdam.
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‘Wat heeft eene Oost-Indische reys niet in?’
Kaapse en Bataviase impressies van Pieter van Overstraten*
Adrienne Zuiderweg
wij begonden ons naeulyks na de Africaensche wyze te schikken, of ons
vertrek was op handen, er moest wederom afscheyd genomen worden, en
dit is altyd met iets akelyks verzeld, het denkbeeld dat weer voor eenige
maanden op een houten klomp gebannen zouden weezen, de herinnering
van onze laaste oogenblikken die wij in het vaderland hebben doorgebragt,
de verwydering weer van menschen die ons met goedheeden hadden
overlaeden, en die het niet waarschynlyk was, dat wij ooijt weder zouden
zien, dit alles deed onze laaste dagen met verdriet doorbrengen. - - Deze woorden noteerde Pieter van Overstraten in zijn Journaal van een reijs van de
Caab tot Batavia in januari 1781 toen hij zijn verblijf aan de Kaap erop zat.1 Wie
was Pieter van Overstraten, in welke relatie stond hij tot de VOC, waarom schreef
hij zijn reisjournaal, wat schreef hij over de VOC-vestigingen Kaap de Goede Hoop
en Batavia en waarom is zijn manuscript literair- en cultuurhistorisch zo bijzonder?

Pieter van Overstraten
Pieter Gerardus van Overstraten werd op 19 februari 1755 in Bergen op Zoom geboren
als zoon van Johan Hendrik van Overstraten en Geertruijd Pets. Zijn zus Adriana
zou in 1756 worden geboren. Omdat zijn vader notaris was, verkeerde Pieter in de
hoogste kringen van deze Brabantse garnizoensplaats. Het lag dan ook voor de hand
dat hij ging studeren. Het werd rechten in Leiden. In 1776 rondde hij zijn studie af.
Vier jaar later trad hij in dienst van de VOC en werd als buitengewoon raad van
Justitie door de Kamer Middelburg2 uitgezonden. Zijn salaris stond ook vast: 150
gulden per maand.3
Vanaf het moment dat zijn aanstelling bij de VOC bekend was, begonnen de
voorbereidingen voor zijn Oost-Indische reis en zijn afscheid. Terwijl Pieter zijn
bagage bij elkaar zocht die hij in drie kisten mee
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mocht nemen,4 besloten zijn familie en vrienden hem op poëticale wijze uit te zwaaien.
Speciaal voor zijn vertrek stelden ze de bundel samen Gedichten op het vertrek naar
Batavia van den wel ed: gestrengen heer en mr. Pieter Gerardus van Overstraten
als extra-ordinair Raad van Justitie, aldaar met het schip het Slot ter Hoge vertrokken
in den jaare 1780.
In vroeger tijden lieten dichters die over een kapitaal beschikten, hun poëzie
drukken. Dat gold ook voor deze gelegenheidsbundel. Zo bleek vader Jan niet alleen
over de nodige pecunia te beschikken, maar wist hij ook de dichterspen aardig te
hanteren. In zijn afscheidsgedicht, ‘Op de Afreize van mynen Zoon De Heer Mr
Pieter Gerardus van Overstraten, als Extraordinair Raad van Neêrlands Indiën naar
Batavia’,5 deed hij retorisch het besluit van zijn zoon te niet:
Gy waard met groot gevaar, dat U steets kan verslinden,
En gy laat ons in druk, men schreid schier d'oogen uit:
Helaas! wat doet gy? Staak, ai staak nog uw besluit;
Blyft by U Vader, by een Moeder, die van 't schreiën
Nog blind zal worden, die gy anders kond verbleiën;
De beste Moeder die 'er is, of komen zal.
Ai blyft! .... Maar neen, my dunkt, gy zegt, 't besluit staat pal,
Dat is nog door geklag, nog traanen te verzetten,
God wil 't gevreest gevolg van uw geweên beletten.6

Maar hij wist ook dat zijn zoon op weg naar Batavia enkele weken aan de Kaap zou
verblijven. Daar was tussen 1751 en 1775 Rijk Tulbach7 gouverneur geweest. Ook
herinnerde hij zich de broers De Faure die hun horizon hadden verlegd, en Bergen
op Zoom hadden verlaten om ontdekkingsreizen te maken.
Denkt veel aan ons, gelijk ook altijd mijn gedagten
Op U zal zijn, denkt ook dat men van U verwagte,
Dat gy de Eer vergroot, van Uw geboorte Stad:
Gelijk een Tulbach en de Faure's, daar zy prat
En trots op hun geboort', met andren op mag bogen.8

Pieters zuster Adriana had vertrouwen in de toekomst van haar broer zoals blijkt uit
haar bijdrage ‘Vaartwel aan mynen broeder, op deszelfs reine als exraordinair Raad
van Justitie naar Batavia’,9 waarin ze hem een wijs optreden ‘in het schatryk Oost’
toewenste:
Gaat dan 't aanzienlyk Ampt, U toevertrouwd, bekleden
Praalt daar als Cato in het midden van die Leden;
En toont als Cicero daar Uw welsprekendheid
Op dat door Indiën uw roem dus word verbreid;
Sluit sluit uw luistrend oor voor vleiende gezangen,
Laat geen verleiding ooit in 't wufte net U vangen;10

Ze nam teder afscheid van haar oudere broer:
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Vaar dan voor altoos wel en denk om ons o Broeder,
Om uwe Mage, maar vooral om Vader, Moeder,
En schoon dat gy vertrekt vergeten w' u nooit, neen;
De sterkste liefde groeit zelfs door 't afwezen heen!
[...]
Voor 't laatst dan, Broeder! ach! vaar wel in eeuwigheid;11

Misschien waren het wel deze woorden waar Pieter van Overstraten in zijn
overpeinzingen aan terugdacht.

Kaap de Goede Hoop
Na een ‘sukkelende en langdurige reis’ was Het Slot ter Hoge op 31 december 1780
in de Tafelbaai voor anker gegaan.12 Die dag bracht een zuidwestenwind verkoeling
aan de Kaap.13
Als hoge VOC-dienaar had Pieter van Overstraten de overtocht van Rammekens
naar de Kaap achter de mast gemaakt. In zijn hut stonden behalve een bed en een
kast ook zijn drie kisten. Hij bracht de dagen door in het gezelschap van zijn Leidse
studiegenoot Paulus de Vaynes van Brakel die eveneens tot buitengewoon raad van
Justitie was benoemd, en de Utrechtse koopman Pieter van der Ee14 met zijn zwangere
vrouw Elisabeth Douglas, hun dochtertje van anderhalf jaar en hun dienstbode.15 Ze
waren toevertrouwd aan de zorg van matroos J.C. Baane uit Vlissingen, die er als
jongen al van had gedroomd naar zee te gaan.16
Vanaf de railing prentte Pieter van Overstraten het Kaapse landschap in zijn
geheugen om het vervolgens in zijn Journaal van een reijs van de Caab tot Batavia
vast te leggen:
De dorre klippen die wij, voor wij in de Tafelbaeij of op de Reede kwamen,
voorbijzeylden, schaenen ons buytenplaetsen, het strand een Paradys, elk
oogenblik schiep ons een nieuw gezigt, de heemelhooge bergen ons
Neederlanders ongewoon, boezemde ons een ontzag voor de natuur in; de
in Valeyen leggende huyzen, & de verscheyde groen gezigten, bragten
ons reeds een voorsmaak aan van de verfrissende Vrugten, die haar moesten
omcingelen, in t kort geen schilder is in staat een Tafereel van een Land
gezigt uittedenken dat iemand fraeyer voor kan komen als ons de Caeb
deed.17
Nadat het eiland Sint Helena in de Zuid-Atlantische Oceaan niet meer als rustpunt
op de route naar Oost-Indië voldeed, hadden de bewindhebbers van de VOC besloten
uit te kijken naar een andere geschikte locatie. Die meenden ze gevonden te hebben
nabij Cabo de bona Esperance. Ze gaven in 1651 Jan van Riebeeck opdracht dit voor
hen uit te zoeken. Op 13 mei 1652 werd het fort aan de Kaap gedoopt. Die dag
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ging de geschiedenis in als de stichtingsdatum van Kaap de Goede Hoop. Het fort
groeide uit tot een Kasteel met woon- en werktruimten voor het VOC-personeel.
Buiten de muren werden tuinen aangelegd met meegebrachte zaden uit Holland. In
de loop der tijd groeide ‘het Hollandse vlek’ uit tot een verversingsstation waar niet
alleen schepen van de VOC maar ook Engelse en Franse schepen voor foerage
aanlegden. Zieke opvarenden, bijvoorbeeld lijders aan scheurbuik, werden in het
ziekenhuis opgenomen.18
Aanvankelijk was er een Hospitaal nabij het Kasteelcomplex aan de Tafelbaai,
maar aan het einde van de zeventiende eeuw werd in de Zeestraat een nieuw
ziekenhuis ingericht. Daar werden de zieke opvarenden19 van Het Slot ter Hoge onder
Baane's supervisie naar toe gebracht.20 De passagiers werden tegen betaling bij
particulieren, ‘fatzoenlyke Lieden’ zoals Pieter hen noemde, ondergebracht. Hij en
de anderen logeerden tot volle tevredenheid bij weduwe Le Febre.21

Kaapse impressies
Pieter van Overstraten die nog niet hersteld was van de koortsaanvallen waaraan hij
tijdens de overtocht had geleden, zou zich desondanks zijn ‘aenkomst aan de Caeb’
als een van ‘de aengenaemste tijdstippen’ herinneren, die hij in zijn leven had
meegemaakt.22 Hoewel de eerste dagen van zijn verblijf volgens hem ‘verrukkelijk’
waren, schreef hij in zijn Journaal dat hij ze toch onaangenaam vond. Hij besteedde
zijn tijd liever anders. Toch hield hij zich niet blind voor de gebruiken in de Kaapse
huishoudens. Uit zijn Journaal blijkt dat hij het ‘wonderlyk’ vond dat de gastheer
direct na het eten een dutje deed. Hij begreep niet hoe het zijn gastheren lukte om
van hun geringe VOC-gage in weelde te leven.23 Ook vond hij het weerzinwekkend
dat de plaats van een Kapenaar in de Kaapse samenleving mede werd bepaald door
diens positie in de VOC-hiërachie. Allervervelendst en onaangenaam vond hij het
dat de Kapenaren elkaar wantrouwden en elkaar beroddelden.24 Hij bemerkte dat dit
‘de Conversatie ysselyk styf en lastig’ maakte en lastig te begrijpen was voor hen
die de Kaap ‘alleen als een ververschplaets aandoen’.
Van Overstraten verbaasde zich erover dat de huidskleur de Kaapse bewoners in
twee groepen opsplitste: het VOC-personeel met de witte huidskleur en de donker
getinte Oost-Indiërs, afkomstig van de Kaap, Madagascar, de Indiase kust en de
Oost-Indische archipel. Het was voor hem de eerste keer dat hij met slavernij werd
geconfronteerd.25 Hij vond het onaanvaardbaar dat de slaven ‘niet als menschen’
werden behandeld en meende dat de omgang met slaven niet strookte met ‘het
denkbeeld dat wij van het mensdom hebben’. Blijkens de volkstelling in juli 1780
woonden er aan de Kaap: 973 mannen en 741 vrouwen, 816 jongens en 936 meisjes,
29 knechten, 4.048 slaven, 1.083 slavinnen, 421 slavenjongen en 359 slavenmeisjes.26

Indische Letteren. Jaargang 18

103
Desondanks vond Van Overstraten dat er geen land ter wereld beter geschikt was
dan de Kaap om ‘om zig te vermaken en te ververschen’. Aan zijn ouders, zuster
Adriana en vrienden legde Pieter in zijn Journaal uit dat er geen logementen en
herbergen waren en dat men tegen betaling bij de Kapenaren kon logeren. De
gastvrijheid in de tuinen of op de buitenplaatsen was groot.27 Hij roemde de vruchten,
met name de druiven, maar vond de vaderlandse groente beter dan de Kaapse. Heel
bijzonder vond hij het drinkwater dat, zoals uit een voetnoot in zijn Journaal blijkt,
twee maanden later in Batavia nog goed te drinken was.
Het viel Van Overstraten op dat de Kapenaren ‘zeer wel gemaakt’ waren en er
gezond uitzagen. Volgens hem waren degenen die nooit in Europa waren geweest
onwetend, ‘onnozel als het hun interest niet aangaat’, en onopgevoed. Hij signaleerde
kinderrijke gezinnen en dat er meer meisjes dan jongens waren. In een voetnoot
vermeldde Pieter dat van de mannen die op doorreis waren naar Batavia er altijd wel
zo'n acht verliefd op een Kaapse schone waren. Ook Pieter, 25 jaar en ongehuwd,
was blijkbaar van haar gecharmeerd, gezien zijn opmerking dat vrouwen er ‘boven
zeer wel’ uitzagen. Het stoorde hem echter dat ze geen goede opvoeding hadden
genoten en slecht Hollands verstonden zodat ‘de conversatie met veele Africaensche
dames inden beginne styf’ was.
Van Overstraten weet dit aan het slechte onderwijs aan de Kaap en dat de kinderen
door slaven werden opgevoed, omdat hun vaders, vaak Duitsers en Fransen, zich
niet met hun opvoeding bemoeiden en ook met hen geen Hollands spraken. Van
Overstraten is met deze uitspraken niet uniek. Zeventiende-eeuwse reisjournalen
maakten reeds melding van de negatieve invloed van slaven bij de opvoeding van
kinderen.28
Al op de dag van aankomst had Pieter zijn studiegenoot uit Leiden Johannes
Serrurier (1735-1819) ontmoet, die hij daarna dagelijks bezocht. Serrurier was op
dat moment Kaaps predikant. Ook ontmoette hij zijn schoolvriend Van Oudtshoorn,29
zoon van de oud-gouverneur van de Kaap.
Hoewel zijn koorts geleidelijk zakte, bleef Van Overstraten zwak. Dat verhinderde
hem dat hij een reis landinwaarts kon maken of de Tafelberg beklimmen, zoals veel
schrijvende VOC-dienaren voor hem wel hadden gedaan. Zijn enige uitstapje naar
de buitenplaats Constantie maakte diepe indruk op hem. Op dit voormalig landgoed
van oud-gouverneur Simon van der Stel proefde het gezelschap van ‘den heerlyken
wyn van dien naam in zyne volmaektheyd’. De reis er naar toe was spannend en
leidde over bergachtige wegen die door de vele regens waren uitgehold en langs
klippen slingerden. Van Overstraten stond doodsangsten uit. In zijn Journaal schreef
hij ‘de Hn Africanen stooren zig aan geene diepteras of iets diergelyks, zy ryden
vliegend over alles heen, alsof zij den besten hollandschen weg hadden, moer het is
ook Zeekey dat geen hollander in de Kunst van ryden tegens hun op kan’.
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Ossenwagen, op de achtergrond de Kaapse nederzetting (Johannes Rach, 1769).
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Verbaasd was hij over de ossenspannen, soms met wel veertien ossen, die zonder
toom een kar trokken. Het geluid van het knallen van de zweep vergeleek hij met
het afschieten van een ouderwets geweer. Helaas vermeldde hij niets over de aanleg
en de gebouwen van de buitenplaats en of hij eigenaar Hendrik Cloete had ontmoet.
Tweemaal bezocht Pieter een officiële ontvangst waarbij hij zijn ogen uitkeek
omdat die in ‘Luydruftigheyd en wildheyd’ afweek van vaderlandse plechtigheden.
Het dessert van de overvloedige maaltijd was nog maar net achter de kiezen of het
was tijd voor muziek. De liederen werden afgewisseld door toasten begeleid met
kanongebulder. Direct nadat alle toasten waren uitgebracht, begon het bal. Tijdens
deze ontvangsten ‘was het zoo warm als den heetsten hondsdag in 't Vaderland’.30
Dat weerhield de gasten er niet van om enthousiast aan het bal mee te doen. Iedereen,
‘oud en Iong, al wat maer beenen had, moest op de proppen komen’ en danste tot in
de vroege ochtend uren ‘met eene onvermoeydheyd’ die Van Overstraten ‘wonderlyk
voorkwam’.
Dit is alles wat Pieter van Overstraten over zijn verblijf aan de Kaap in zijn
Journaal voor zijn familie en vrienden noteerde. Hij raadde hen aan om Journal
historique du voyage fait au Cap de Bonne-Espérance (Paris 1776) van abt De la
Caille te lezen of de Nieuwe algemene beschryving van de Kaap de Goede Hoop
(Amsterdam/Harlingen 1777). Hij had beide boeken tijdens zijn verblijf met de
realiteit vergeleken en de beschrijvingen ‘vrij accuraat bevonden’. Maar hij plaatste
wel een kanttekening: ‘dat het dat land niet is, waer voor men het doet doorgaan in
het Vaderland’ waarna hij uitlegde dat het land ‘dor en klipaghtigh’ is en dat de
zuidoostenwind zo fel kon waaien dat de Kapenaar thuis bleef omdat die anders ‘met
kleyne steentjes zoo in zyn weezen geteysterd’ wordt. De eerste keer dat hij door
een steenregen werd overvallen, verschool hij zich ‘voor ieders spot’ achter een bank.
In een voetnoot legde hij uit hoe de voorbode voor de winden kon worden herkend:
de wolk die de Tafelberg omhulde, rolde in flarden omlaag. Aangezien de Tafelberg
de stad domineert is dit natuurverschijnsel overal in de stad goed te zien.
Het is jammer dat Pieter van Overstraten geen woord schrijft over het Kasteel en
de stad. Hij zal vast wel eens een wandelingetje over de Heerengracht, de huidige
Adderley, hebben gemaakt onder de schaduwrijke bomen langs de twee fonteinen
en met uitzicht op de Tafelberg en Leeuwenberg. Hij zal vast wel eens langs de witte
huizen hebben gelopen, die reeds door predikant François Valentijn en scheepskapitein
Jan de Marre werden geroemd, of over de Groenmarkt en het Hottentotsch of
Boerenplein, of een wandeling hebben gemaakt door de Compagniestuin. Het is niet
uitgesloten dat hij de diensten in de Grote Kerk heeft bezocht en heeft geluisterd
naar de preek van zijn vriend De Serrurier.
Een paar dingen weten we zeker. Vanwege zijn slechte lichamelijke gesteldheid
maakte hij maar één uitstapje. De beklimming van de Tafel-
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berg was te vermoeiend. Hij reisde niet naar Hottentots Holland en daarom lezen we
in zijn Journael niets over ontmoetingen met de oorspronkelijke bewoners van de
Kaap: de Khoi, de San en de Xhosa.

Van de Kaap naar Batavia
Na een verblijf van een maand aan de Kaap werd op 30 januari 1781 de reis
voortgezet. Er woei een wakker windje vanuit het zuidoosten.31 Vanaf die dag hield
Van Overstraten geregeld zijn Journaal bij.32 Hierin beschreef hij dat het wakkere
windje was veranderd in de gevreesde swart seedoos, zoals deze wind in het Afrikaans
wordt genoemd, waardoor Het Slot ter Hoge buiten de Tafelbaai in een vreselijke
storm belandde. Pieter maakte benarde uren in zijn kooi door. Vermoedelijk
herinnerde hij zich op dat moment een strofe uit het gedicht van zijn vader:
Geen wreede wind-orkaan, vermag uw kiel te sarren,
Waar door gy eensklaps schynd te raken aan de starren,
En weder door 't gevaar met opgesparde muil,
Het Schip ziet zinken, tot de afgronds diepen kuil.33
De volgende morgen waagde hij zich aan dek:
de wind huylde door het touwwerk als men in een bosch was, het water
sloeg agter over, dat die op het halfdek stonden door & door nat wierden,
de Zee geleek zig zelfs niet meer, haare golven waeden tot eene
schrikkelyke hoogte aan gegroeyd, zy deeden het schip heemelshoog
steygeren en wierpen het dan als in een afgrond.34
Deze storm was de voorbode voor de rampzalige overtocht naar Batavia. Aan boord
van Het Slot ter Hoge was het een en al kommer en kwel. De meeste opvarenden
bezweken aan de rotkoorts. Het weer verslechterde en hevige stormen teisterden het
schip. Gelukkig kwam er een eind aan de ellendige situatie. ‘Wij hebben, God Dank!,
Java in het gezigt’, noteerde Pieter van Overstraten op 28 april 1781 opgelucht bij
het zien van de Javaanse kust.35

Bataviase impressies
Vanaf het dek zag Pieter mensen, ‘alle styf in het goud & Zilver’, die vanaf het
Bataviase Jaagpad de nieuwelingen opwachtten.36 Eenmaal bij het Kasteel gearriveerd,
werden de opvarenden verwelkomd door de inwoners van Batavia. Echter ‘geen een
van alle kende wij of kenden ons’, noteerde Van Overstraten over de ontvangst.
Samen met Paulus de Vaynes van Brakel werd hij naar het Heerenlogement gebracht
dat hem ‘een schoon, groot, maar akelig huis’ leek. Vervolgens werden ze in een
koets naar het buitenverblijf, de thuyn, van gouverneur-generaal
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Willem Alting (1780-1796) gereden, waar ze kennismaakten met Alting en andere
Bataviase bestuurders. Ze bleven een kwartier, lang genoeg om de typische kenmerken
van een ‘Indisch gezelschap’ te observeren. Alting en zijn gasten droegen een
kamizool en een witte muts. De twee nieuw aangekomenen, de baren, hielden hun
jas aan, waarover Pieter zich verbaasde: ‘want een pyp te ronken en zyn rok aan te
hebben zyn hier twee tegens elkanders strijdende zaaken’.
Vanaf moment dat Van Overstraten en De Vaynes van Brakel voet op Bataviase
bodem hadden gezet, verliep hun kennismaking met de stad en haar bewoners volgens
het gebruikelijke ritueel voor de baren.37 Tijdens de eerste dagen bezochten ze nieuwe
vrienden en kennissen. Ze betrokken vrij snel een woning op de Spinhuisgracht. Van
Overstraten was verbijsterd over de hoge woon- en leefkosten. De slaven voor zijn
huishouding leende hij van collega's. Geleidelijk wende hij aan het Bataviase leven:
‘Ik ben nog als in eens bedwelming en heb bij tyden moeyte mij telven te overreden
dat ik in Batavia ben’, dat hem nog ‘allervremst’ voorkwam. Na zijn werk deed hij
een dutje, zadelde daarna zijn paard of huurde een koets en legde een officieel bezoek
af. Een enkele keer bezocht hij een toneelvoorstelling maar vond dat ‘ellendig’ voor
iemand die pas uit het vaderland kwam.
Pieter leerde steeds meer mensen kennen, ook Bataviase vrouwen. Die zagen er
anders uit dan de Kaapse vrouwen. Hij verbaasde zich erover dat veel van hen niet
konden lezen of schrijven en voelde zich verplicht zijn gastvrouw Nederlands te
leren door haar uit ‘een gek Roman’ voor te lezen. Maar hij schoot niet op omdat ze
hem al na drie woorden vroeg: ‘Appa? Mijnheer?’ De Bataviase vrouwen spraken
voornamelijk Maleis. Ook Pieter moest die taal leren wat hij erg lastig vond omdat
het Maleis ‘zoo irregulier, zoo arm, zoo gebrekkig’ is ‘dat t'iemand Chagrineerd
[kwelt] ze te moeten leeren’.

Tot slot
In zijn Journaal van een reijs van de Caab tot Batavia geeft Pieter van Overstraten
een impressie van het leven aan de Kaap waar de nieuwe VOC-dienaren op weg naar
Batavia een voorproefje kregen van hun toekomstig leven in Batavia. Daar
aangekomen hield hij zijn Journaal nog een korte periode bij, maar lang genoeg om
een indruk te krijgen van het Bataviase dagelijks leven anno 1781. In zijn Journaal
lezen we Pieters verbazing over de Oost-Indische levenswijze die zo anders was dan
de Hollandse, over zijn kennismaking met slavernij aan de Kaap en hoe
vanzelfsprekend Pieter het vond in Batavia over slaven te beschikken en we lezen
zijn impressies van het Kaapse en Bataviase culturele leven.
In december 1781 vertrok de retourvloot naar het vaderland waar Pieters ouders,
zuster Adriana, die inmiddels een bekend dichteres was

Indische Letteren. Jaargang 18

108
geworden, en vrienden vol ongeduld wachtten op een levensteken. Met zijn Journaal
dat kan worden gekarakteriseerd als een uitgebreide brief naar huis,38 loste Van
Overstraten zijn toezegging aan hen in: ‘Thans nu wij aan Batavia aangeland zyn
kan ik op grond staande houden dat ik aan myne belofte voldaan heb met dit
zoogenaemd journael.’39
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Eindnoten:
* Met dank aan Siegfried Huigen die me in Stellenbosch uitnodigde, en aan mw. Hanna Botha,
Hennie van der Merave, Piet Westra en Jan Koehoorn met wie ik in juli 2002 in Stellenbosch
en in Kaapstad en omgeving de Kaapse impressies van Pieter van Overstraten reconstrueerde.
1 Van Overstraten 1781, fol. 5v.
2 Op 27 augustus 1780. Dat was tegelijkertijd de datum van afvaart van het 1.150 ton metende
Het Slot ter Hoge vanaf Rammekens (Bruijn, J.R., F.S. Gaastra en I. Schöffer (ed.). Dutch-Asiatic
shipping in the 17th and 18th centuries. The Hague 1979-1987. Deel 2, nr. 4381.
3 Nationaal Archief, VOC, 11890, fol. 3.
4 Tegen betaling van 30 gulden en 15 stuivers (Nationaal Archief, VOC, 13236, fol. 124).
5 Gedichten op het vertrek, p. 17-20.
6 Idem, p. 18
7 Rijk Tulbach (Utrecht 21 mei 1699 - Kaapstad 1771) was in 1716 als klerk naar de Kaap
gekomen. Al gauw kwam hij onder de hoede van Hendrik Swellengrebel. Tulbach doorliep een
mooie VOC-carrière: secretaris van de Politieke Raad (1725), lid van de Politieke Raad en Raad
van Justitie, koopman (1732), opperkoopman, secunde en voorzitter van de Raad van Justitie
(1739), en tenslotte gouverneur van de Kaap (1751-1771). Hij trouwde Elisabeth Swellengrebel,
een zuster van de gouverneur. Tijdens zijn bestuur, dat een voorbeeld van Verlicht Despotisme
mag worden genoemd, liet hij in 1754 de slavenwetten codificeren en gaf hij uitvoering aan de
wetten die door gouverneur-generaal Jacob Mossel dat jaar te Batavia waren opgesteld ter
beteugeling van de pracht en praal. Liefkozend werd hij door de bewoners van de Kaap ‘vader
Tulbach’ genoemd.
8 Gedichten op het vertrek, p. 19.
9 Idem, p. 6-9.
10 Idem, p. 8. Marcus Porcius Cato (234-149) was in 195 consul en in 184 censor te Rome. Hij
drong in de senaat steeds aan op de verwoesting van Carthago. Marcus Tullius Cicero (106-43
v.Chr.) was Romes grootste redenaar, o.a. bekend wegens zijn Philippische redevoeringen. Als
prozaschrijver schreef hij redekundige en filosofische geschriften.
11 Gedichten op het vertrek, p. 9.
12 Zie noot 2. Uit de brief van 24 augustus 1780 van de bewindhebbers van de Kamer Middelburg
(Kaapse Archiefstukken lopende over het jaar 1780, Kaapstad 1928, p. 235) blijkt dat de
oorspronkelijk bestemming van Het Slot ter Hoge China was.
13 Kaapse Archiefstukken over het jaar 1780, p. 181.
14 De gages van Paulus Cornelis de Vaynes van Brakel en Pieter van der Ee bedroegen
respectievelijk 150 en 40 gulden per maand (Nationaal Archief, VOC, 12155).
15 De Heren Zeventien hadden Van der Ee hun toestemming gegeven om hen mee te nemen. Hun
overtocht was gratis maar ze kregen natuurlijk geen kostgeld (Extract uit de resolutiën door de
vergadering van de Heren Zeventien genomen op 14 april 1780, Kaapse archiefstukken over
het jaar 1780, p. 443).
16 In Reis door een gedeelte van de Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië (Amsterdam 1826)
beschreef J.C. Baane de overtocht van Het Slot ter Hoge (p. 2-12).
17 Van Overstraten 1781, fol. Ir.
18 Zie Biewenga 1999; Verstegen 2001; Schoeman 2003.
19 Tijdens de overtocht naar de Kaap waren er 17 doden en 55 zieken (Kaapse Archiefstukken
over het jaar 1780, 1928, p. 181).
20 Baane 1826, p. 4.
21 Christina Jacoba de Wet was getrouwd geweest met Jacob le Febre.
22 Zie voor Van Overstratens verblijf aan de Kaap Journaal fol. 1r-5v; een herspelde en
geannoteerde versie verscheen in Barend-Van Haeften en Paasman 2003, p. 175-179. Van 13
tot en met 28 juli 1736 verbleven Maria en Johanna Lammens op weg naar Batavia aan de Kaap.
Zie voor hun impressies: Barend-Van Haeften, Marijke. Op reis met de VOC. De openhartige
dagboeken van de zusters Lammens en Swellengrebel. Werken uitgegeven door de
Linschoten-Vereeniging 95. Zutphen: Walburg Pers 1996, p. 92-103; ook in Barend-Van Haeften
en Paasman 2003, p. 128-137.
23 Door zijn huis te meubileren met een kabinet, klok, biljarttafel, draagstoel, klerenkast en rustbank
kon de eigenaar zijn welvaart tonen. Zie Malan 2003, p. 154.
24 Waaruit blijkt dat roddelen niet specifiek Indisch is. Zie Graham Botha 1970 voor een schets
van het sociale leven aan de Kaap.
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25 Zie Worden 1985, Shell 1994 en Worden 2003.
26 Kaapse Archiefstukken over het jaar 1780, 1928, p. 261-262, p. 359-362.
27 Ook de gastvrijheid was duidelijk aan regels gebonden. Brink (2001, p. 15) noemt het ‘de
verborgen dimensies van de gastvrijheid’. De status en positie van de bezoeker bepaalden of
de gastheer hem op de stoep, in het voorhuis of in het huis ontving (Malan 2003, p. 158).
28 Bijvoorbeeld Nicolaas de Graaff in diens Oost -Indice spiegel (Hoorn: Feyken Ryp, 1701). Zie
ook M. Barend-Van Haeften, Oost-Indië gespiegeld. Nicolaas de Graaff, een schrijvend
chirurgijn in dienst van de VOC. Zutphen 1992.
29 Barend Hendrik of Willem Ferdinand. Beiden waren onderkoopman, Willem was ook opziener
van het houtmagazijn.
30 Ervan uitgaande dat een van deze ontvangsten op zondag 21 januari 1781 was. Die dag was het
stil tot zeer warm weer (Kaapse archiefstukken over het jaar 1781, 1930, p. 219). De vaderlandse
hondsdagen vallen tussen 19 juli en 18 augustus.
31 Op 27 januari was de monstering gereed (Kaapse archiefstukken over het jaar 1781, 1930, p.
220, 221; Van Overstraten 1781, fol. 5v). Op 30 januari vertrok Het Slot ter Hoge met 222
opvarenden, 72 opvarenden waren wegens ziekte of om andere redenen aan de Kaap gebleven.
In de Kaapse post voor Batavia zat een felicitatiebrief van gouverneur Plettenburg voor Willem
Alting die in 1780 tot gouverneur-generaal was benoemd (Kaapse archiefstukken over het jaar
1781, 1930, p. 221, 341). Zie voor Van Overstratens overtocht van de Kaap naar Batavia
Journaal fol. 6r-20v; een fragment verscheen ongeannoteerd en naverteld in Roeper, V. en
Roelof van Gelder, In dienst van de Compagnie. Leven bij de VOC in honderd getuigenissen
[1602-1799]. Amsterdam 2002, p. 101-105.
32 Zie ook Sanders 1918.
33 Gedichten op het vertrek, p. 18-19.
34 Van Overstraten 1781, fol. 7r.
35 Van Overstraten 1781, fol. 13v.
36 Zie voor Van Overstratens verblijf in Batavia Journaal fol. 20v-29r.
37 Zie Zuiderweg 2000.
38 Nieuwenhuys (1978, p. 12) beaamde de opmerking dat ‘de Indische letterkunde zich uit de
“brief naar huis” ontwikkeld heeft’.
39 Van Overstraten, fol. 21r-21v.
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Signalering
Zuid-Afrika in de Compagniestijd
Een gevarieerde verzameling teksten
‘De Kaffers omtrent Mozambique leven als beesten, moedernaakt, doch de vrouwen
zijn enigszins nog gedekt om de wille van de Portugezen, met welke zij verkeren.
In den oorlog smijten zij alles dood, geen kwartier of lijfsgenade aan iemand gevende,
de gevangenen alvorens de mannelijkheden afsnijdende, die zij een voor een in de
mond nemen ende voor de voeten van haren koning nederspouwen’. Deze
antropologische informatie is afkomstig van Pieter de Neyn, die van 1672 tot 1674
de hoogste justitiële VOC-ambtenaar aan de Kaap was. Zoals hij hebben velen hun
indrukken en de door hen verzamelde wetenswaardigheden van Zuidelijk Afrika
voor het nageslacht vastgelegd. Een verzameling van zulke teksten uit de
Compagniestijd is nu bijeengebracht in de bundel De Kaap: Goede Hoop halverwege
Indië.
Marijke Barend-Van Haeften en Bert Paasman presenteren daarin niet alleen
fragmenten uit gedrukte, maar ook uit ongedrukte bronnen: brieven, stukjes
reisverhaal, memoires en dagboeken, gedichten en liedjes. Samen omspannen zij de
periode tussen 1595 en 1806: van de Eerste Schipvaart tot de napoleontische tijd. Ze
brengen de geschiedenis van de kolonisatie in beeld, in grote lijnen en met saillante
details, met spannende avonturen als de leeuwenjacht en bizarre confrontaties met
de oorspronkelijke bewoners. Vanuit hun Europees perspectief bezien de auteurs de
wereld aan de Kaap met nieuwsgierigheid, verbazing of afgrijzen. Vaak is er, direct
of indirect, een band met Indië. Op weg daarheen zagen de gezusters Lammens ‘met
verwondering de aangenaamheid van Afrika’. Een kleindochter van Jan van Riebeeck
stuurt haar moeder in Batavia een ‘zakkie zaad’, gekregen van ‘een zwarte vrouw,
genaamd Zwarte Maria’. In hun opzet om leesbare, levendige en belangwekkende
teksten bijeen te brengen, zijn de samenstellers geslaagd. Het resultaat is een
gevarieerde bundel, waarin vele facetten van de literatuur over Zuid-Afrika aan bod
komen.
Peter van Zonneveld
De Kaap: Goede Hoop halverwege Indië. Bloemlezing van Kaapteksten uit de
Compagniestijd. Door Marijke Barend-Van Haeften en Bert Paasman. 192 blz.
Geïllustreerd. Hilversum: Verloren 2003. ISBN: 90-6550-688-8. Prijs: € 19.
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[Nummer 3]
Redactioneel
Op 25 januari 2002 vierde F. Springer op een speciale middag van de Werkgroep
Indisch-Nederlandse Letterkunde in een volle Leidse universiteitszaal zijn zeventigste
verjaardag. Zijn geboortedag vieren is niet iets wat Springer met plezier doet.
‘Verjaardagen zijn er om overgeslagen te worden’, heeft hij vaak met instemming
de droefgeestige Weense schrijver Arthur Schnitzler nagezegd. Toch voelde Springer
zich ditmaal na afloop van zijn feestje, temidden van familie, oude en jonge vrienden
en onze Werkgroep ‘perfekt senang’ zoals hij zei. Het programma bood behalve een
bijzonder optreden van de zanger Joop Visser en de presentatie van Springers nieuwste
bundel Allemaal gelogen, ook voordrachten van de Springerkenners van het eerste
uur: Harry Bekkering, Peter van Zonneveld en Ad Zuiderent. Geleerde vrienden in
de letteren, naar wie Springer met aandacht luisterde en die hem in zijn slotwoord
tot de conclusie brachten: ‘Ik moet die man nu ook eindelijk zelf eens echt goed gaan
lezen...’ In dit Springernummer van Indische Letteren zijn die voordrachten afgedrukt,
aangevuld met een artikel van Springers biografe, Liesbeth Dolk.
Zoals in het juninummer al werd aangekondigd, zal het symposium op 9 november
2003 op Bronbeek geheel gewijd zijn aan het KNIL in de Indische Letteren. (Het
inschrijfformulier voor het symposium is dit jaar op een los blad bijgevoegd.)
De eerstvolgende lezingenmiddag vindt plaats op 10 oktober a.s. Verdere informatie
over lezingenmiddag en symposium vindt u achter in dit nummer.
Liesbeth Dolk, gastredacteur
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Malang 1935. Carel Jan Schneider met zijn broertje Eric en ‘Neneh’, het kindermeisje. Collectie F.
Springer.
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Altijd is er, hoe dan ook, die tjap
De Indische wereld van F. Springer*
Peter van Zonneveld
‘Ik voel me geen Indisch auteur. Dat etiket krijg je natuurlijk opgeplakt omdat je
weleens over Indië schrijft, maar Nieuw-Guinea, dat veel vaker in mijn werk
voorkomt, kun je toch niet meer Indisch noemen?’ Dat zei Springer in 1992, tien
jaar geleden dus. In het eerste interview dat mij van hem bekend is, waarin Springer
in 1978 vanuit Teheran schriftelijk reageerde op vragen die hem door Ad Zuiderent
en Anton Korteweg waren gesteld, had hij al verklaard moeite te hebben met de
indeling in de ‘Indische of koloniale bellettrie’. Hij schreef niet uit nostalgie, zei hij
toen, en hij pretendeerde of ambieerde niet om bij een bepaalde groep te horen.1
Deze uitspraken roepen een aantal vragen op. De eerste is: wat is een Indisch
auteur? Is het iemand met een Indische achtergrond? En wat is dat dan precies? Men
denke hierbij aan het speuren naar Aziatische voorouders, zoals we dat kennen bij
Couperus, Du Perron en Maria Dermoût. Of is het voldoende om in Indië geboren
en getogen te zijn, zoals Hella S. Haase, Rudy Kousbroek en F. Springer? Een
schrijver die in Indië geboren is, maar nooit over Indië schrijft, zal niemand een
Indisch auteur noemen. Er moet dus over Indië geschreven zijn. Maar hoeveel?
Couperus schreef De stille kracht en De boeken der kleine zielen, maar hij schreef
daarbij nog heel wat meer, dat niets met Indië te maken heeft. Datzelfde geldt voor
Hella S. Haase, die tussen Oeroeg en Sleuteloog toch voornamelijk historische romans
heeft gepubliceerd, die - met uitzondering van Heren van de thee - niet over Indië
gaan en die toch het leeuwendeel van haar oeuvre uitmaken. Beiden doet men dus
stellig tekort, wanneer men hen uitsluitend als Indische auteurs beschouwt. Men kan
hoogstens zeggen dat ze een paar boeken geschreven hebben die tot de Indische
bellettrie behoren.
Iets dergelijks geldt natuurlijk ook voor Springer. Zijn romans en verhalen hebben
veelal een tropische achtergrond, maar het kosmopolitische springt daarbij meer in
het oog dan het Indische. Nu zou men kunnen stellen dat zijn manier van vertellen
veel te maken heeft met de manier waarop men elkaar vroeger in Indië op het platje
of in de soos sterke verhalen opdiste, maar de enige verklaring is dat zeker niet.
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De invloed van echte verhalenvertellers als Scott Fitzgerald, De Maupassant en
Arthur Schnitzler is, zoals Springer zelf heeft aangegeven, minstens zo groot. Laten
we dus voorlopig maar afspreken dat we Springer niet zonder meer als een Indische
auteur beschouwen.
Nu de betekenis van het Indische in het werk van Springer enigszins is
gerelativeerd, staat niets ons meer in de weg om na te gaan wat het dan wél betekent.
Zijn eerste boeken, Bericht uit Hollandia (1962) en Schimmen rond de Parula (1966)
gaan over Nieuw-Guinea, terwijl het denkbeeldige ontwikkelingsland d'Unia in De
gladde paal van de macht (1969) daar ook veel gelijkenis mee vertoont. Wanneer
Springer zegt: ‘dat kun je toch niet meer Indisch noemen’, dan zeg ik: ja en nee.
Natuurlijk zijn er antropologische en geografische verschillen, maar in de koloniale
tijd viel Nieuw-Guinea toch gewoon onder het Indisch gouvernement en zijn Indische
bestuursambtenaren? Vandaar dat Soekarno het er zo graag bij wilde hebben.
Natuurlijk was Nieuw-Guinea na 1950 eerder een ontwikkelingsland dan een kolonie,
maar de banden met Indië waren nog sterk: niet alleen in de wijze waarop het bestuur
georganiseerd was, maar ook in de aanwezigheid van geëmigreerde Indo-europeanen,
Ambonese, Menadonese of Keiesche bestuursassistenten, onderwijzers en andere
functionarissen, die ook in het werk van Springer een prominente rol spelen. Het
meest complete beeld van Nieuw-Guinea wordt opgeroepen in het verhaal ‘Zaken
overzee’ uit de gelijknamige bundel, dat in al zijn beknoptheid toch als een soort
compendium van de Nieuw-Guinea-literatuur te beschouwen is.
Diezelfde bundel, verschenen in 1977, opent met het verhaal ‘De verovering van
Bandung’, dat zich voor een groot deel in Indisch Nederland afspeelt. De eerste
pagina's geven in kort bestek een pregnante beschrijving van de repatriëring en de
ontvangst in Nederland: het overvolle schip, de kledinguitdeling te Ataka, en de
aankomst: ‘Wij voelden ons allemaal, die eerste maanden, dat eerste jaar, ongelukkig
en misplaatst.’ Het eindigt met de soevereiniteitsoverdracht, en de reactie van de
vader: ‘“Dat is dan dat”, zei hij alleen, toen de koningin haar laatste handtekening
had gezet.’
Drie jaar eerder, in 1974, publiceerde Springer de eerste roman die als ‘Indisch’
kan worden aangeduid: Tabee, New York. Het boek speelt zich af in de Indische
gemeenschap in de Verenigde Staten, maar beschrijft ook de vooroorlogse Indische
jeugd en Japanse bezetting. In 1990 zei Springer daarover: ‘In Tabee, New York heb
ik met flash backs het duidelijkst teruggegrepen op Indië, op mijn kamptijd. Die heb
ik daarmee van mij afgeschreven.’ Inmiddels is er door Springer natuurlijk heel wat
meer over die kamptijd gezegd.
De Indische jeugd keert terug in Bougainville (1981), waar in het portret van de
familie Vaulant de koloniale samenleving in een notendop wordt weergegeven: een
luidruchtige vader, met belangen in de Grote Oost, en een grootvader, die zijn
schoonzoon toevoegt: ‘Leo, je
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bent een smerige uitzuiger. Die inlanders zullen je nog eens aan de hoogste
klapperboom opknopen.’
Die grootvader staat model voor het protest, dat in de kolonie altijd al geklonken
heeft, maar net als opa De Leeuw naar de zijgalerij is verbannen.
Bandoeng-Bandung (1993) is te beschouwen als een indringende variant van de
terugkeer-roman, een genre dat trouwens in het boek zelf op de hak wordt genomen:
Hij besefte dat hij niet één originele syllabe had toe te voegen aan de
zogenaamde terugkeerliteratuur die sinds jaar en dag de Nederlandse
boekwinkels uit puilde. Wie had géén goede herinneringen aan korte
schooltijden, veel zwemmen, zorgzame bedienden, geheimzinnige natuur.
Door duizend anderen reeds lang smakelijk afgesabbelde souvenirs - meer
kreeg hij niet uit zijn pen.2
Maar wat de hoofdpersoon niet lukt, lukt de schrijver wel, met zijn herinneringen
aan de kamptijd en de confrontatie met een jammerlijk in de steek gelaten klasgenoot.
Het is te betreuren dat veel critici deze Otto Blanchet als een ‘gewone’ Indonesiër
hebben gezien, en niet als de Indo-europeaan die hij toch ook is, waardoor de tragiek
van deze figuur grotendeels aan hen voorbij is gegaan.
Springers laatste tot dusver verschenen boek, Kandy. Een terugtocht, (1998)
beschrijft wederom de repatriëring, maar nu uitgebreid. De hoofdpersoon wordt
uitgenodigd om een voordracht over dat onderwerp te houden. ‘Hij deed het niet, ik
wel’, deelt Springer in een naschrift mee. De tekst van die voordracht is te vinden
in het boek dat in januari 2002 gepresenteerd werd.3
Wie nu het in 2001 verschenen Verzameld werk overziet, kan vaststellen dat Indië
in het werk van Springer gaandeweg toch de overhand heeft gekregen. Eigenlijk
hebben alleen Quissama (1985), Sterremeer (1990), Teheran, een zwanezang (1991)
en een paar korte verhalen niets met Indië te maken. En zelfs dat is niet geheel waar.
Er is vrijwel geen tekst van Springer te vinden waarin het Indische niet op een of
andere manier aan bod komt. Juist in de niet-Indische boeken en verhalen zijn
prachtige en veelzeggende passages te vinden, waarin het bloed kruipt waar het niet
gaan kan. Ik zou daar heel wat voorbeelden van kunnen geven, maar ik zal mij
beperken tot twee.
Teheran, een zwanezang, Springers meest omvangrijke roman, is gewijd aan de
turbulente gebeurtenissen in Iran rond de val van de Sjah. Maar al op de eerste pagina
ontmoeten we een vriend van de hoofdpersoon, die Alfred heet en een ‘onmiskenbaar
Indische jongen’ wordt genoemd. De beschrijving van zijn ouderlijk huis op
Scheveningen levert een prachtig miniatuurtje op. In een paar zinnen wordt een heel
tijdsbeeld opgeroepen:

Indische Letteren. Jaargang 18

118
Zijn vader, gepensioneerd administrateur van een suikerfabriek bij de stad
Madioen op Java, eeuwig een dun shagstrootje aan de onderlip geplakt,
bracht zijn dagen door met koken, altijd koken, in een badkamerkeuken
op de tweede verdieping van Badhuisweg nummer 61, een van inwoning
uitpuilend herenhuis, zes families waar vroeger een gezeten echtpaar
huisde, nooit vervliegende etensgeuren in het trappenhuis, altijd volle
waslijnen, fietsen in de gang, in de verte dag en nacht de misthoorn en
meeuwen langs de ramen scherend. Was het 1950?4
Barre tijden in Teheran. Op een feestje bij de Nederlandse consul, de onvergetelijke
Turfjager, is de Nederlandse kolonie verzameld. Een van de aanwezigen, Batikmans
genoemd, wordt door de gastheer getypeerd als ‘een onversneden koloniaal’. Deze
kwalificatie wordt nader uitgewerkt in de volgende portretstudie:
We gingen voorlopig naast Batikmans aan de bar zitten. De naam was nog
altijd toepasselijk, want onder zijn jasje gloorden Javaanse motieven. Een
bij zijn hemd passend sjaaltje had hij om de hals geknoopt. De
gamelanklanken deden hem denken aan zijn laatste nieuwjaarsfuif in Indië,
zei hij tegen mij. Een pasanggrahan boven Soekaboemi, middenin de
bersiaptijd, gódvergeten langgeleden, zogezegd in zijn vlegeljaren,
brullende extremisten in omringende kampongs en ravijnen, maar nooit
was ‘Auld Lang Syne’ gevoeliger gezongen. Na de klok van twaalf hadden
ze hem samen met een bandeloos wijf, zojuist weggelopen van een
assistent-resident, verdomd hoge toean dus, in het zwembad geflikkerd.
Daarna hadden hij en zij samen onder de douche gestaan, nog meer auld
lang syne - en de rest was silence.5
De bundel Allemaal gelogen, die de Werkgroep in samenwerking met uitgeverij
Querido vorig jaar ten doop hield, is een soort ‘Verspreide Stukken van Hildebrand’,
waarin ook een nieuw verhaal is opgenomen. Het Indische element is weer prominent
aanwezig. ‘Batavia 1934’ bestaat uit twee fragmenten in dichtvorm, waarin de
vroegste herinneringen zijn verwerkt: in het eerste staat de schrijver te juichen in
zijn box, wanneer zijn vader een figuur die Mein Kampf het grootste boek van deze
eeuw noemt, van de veranda slaat. In het tweede ziet de kleine Springer vanuit
diezelfde box de legendarische Uiver overvliegen. Van tijdsbeeld gesproken. Dan is
er het gedicht ‘Wij vlogen uit Indië’, waarin de sfeer rond Kerstmis 1941 wordt
opgeroepen. Het begint met de borsten van zijn Bandoengse schooljuffrouw, en
eindigt met rampzalig nieuws van Karel Doorman. De kamptijd komt voor het eerst
ter sprake in het ‘Portret van een likker’, geschreven in 1958, een jaar later
gepubliceerd in Tirade, en nu dus gebundeld. ‘Dat is ook de eerste keer dat er
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iemand met een Indische achtergrond in voorkomt’, zegt Springer in zijn gesprek
met Liesbeth Dolk, waarmee de bundel opent. Ja en nee, denk ik dan, want in datzelfde
interview deelt hij mee dat in zijn debuutverhaal, ‘Een eskimo op het dak’, geschreven
in 1956, ‘een heel dun, heel fijn gebouwd Indisch meisje, Goldie’ voorkomt, maar
uit het verhaal zelf valt dat Indische niet af te lezen.
De Nieuw-Guinea-episode komt aan bod in een tweetal bijdragen, waarin als het
ware de autobiografische achtergrond van het vroegere werk wordt geschetst. In
‘Controleur Baliem’ vertelt Springer over zijn tot de verbeelding sprekende werk als
bestuursambtenaar in de Baliemvallei, dat hij echter laconiek omschrijft als: ‘een
vrij onbevredigend aanmodderen met een te beperkt instrumentarium’. Bovendien
vinden we hier het dagboekverslag van zijn terugkeer naar die vallei in 1990, waarin
vele herinneringen aan vroeger worden opgehaald, want Springer en zijn vrouw
worden door de Papoea's met ontroerende hartelijkheid ontvangen. De Nederlandse
tijd blijkt tot een mythe geworden, want de bestuurders van toen worden door de
Papoea's heldendaden toegedicht die zij volgens Springer nimmer verrichtten.
In de reeks ‘Ontmoetingen’ is een kort fragment opgenomen over het eerste
weerzien met zijn geboorteland, in 1969, toen Springer in Bangkok gestationeerd
was, en een ‘sentimental journey naar Java’ onvermijdelijk bleek. Bangkok vormt
ook het decor van het nieuwe verhaal in deze bundel, in de stijl van ‘Pink Eldorado’
en ‘Happy Days’. Iets Indisch? Ja hoor, maar zeer bescheiden: ‘De Nederlandse
microkosmos in Thailand telde bovendien nog een aantal lieden uit het vroegere
Nederlands-Indië, die het gastvrije Thailand prefereerden boven het nieuwe Indonesië
en het kille Europese vaderland.’
Belangrijker is wat Springer in het vraaggesprek zegt over de betekenis die Indië
en de kamptijd voor zijn werk hebben gehad, en daarom citeer ik die passage dan
ook in haar geheel:
Die eerste tien, elf jaar in Indië, mijn vroege jeugdjaren, was ik altijd
buiten, altijd dichtbij de natuur, ik speelde met allerlei soorten vriendjes,
Indisch, Indonesisch, Chinees, Hollands. De hele sfeer van een exotische
omgeving, de tropische vogels en dieren, in een voor Europeanen prettig
voortkabbelende koloniale maatschappij, die is mij altijd bijgebleven. Een
gelukkige Indische jeugd, die overigens in de loop der jaren overdreven
ideale en idyllische vormen kan aannemen. Daar kwam een eind aan door
de Japanse bezetting. Vooral in het laatste jaar van die kampperiode heb
ik geleerd om als jongetje alleen voor mezelf op te komen, te onderscheiden
wie wel en wie niet je vrienden waren, wie je wel en niet kon vertrouwen;
geleerd om te overleven, door aansluiting te zoeken bij anderen, door te
proberen niet al te ziek te worden en je niet te laten overmees-
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teren door heimwee. Dat alles heeft innerlijke sporen nagelaten. Of ik nou
wilde of niet, later bij het schrijven kwamen die dingen onherroepelijk
terug.6
We zijn er voorlopig van uitgegaan dat Springer niet zonder meer een Indisch auteur
is. Een deel van zijn boeken is elders gesitueerd, en zijn manier van vertellen valt
bovendien ook in een andere traditie dan de Indische te plaatsen. Zijn oeuvre is
kosmopolitisch, waarbij de nadruk ligt op de wereld buiten Europa. Dankzij een
historische dimensie, die zelden ontbreekt, wordt in zijn werk de koloniale wereld
van toen vaak verbonden met de diplomatie en de ontwikkelingshulp van nu. De
boeken van Springer zijn niet bedoeld om de wereld te verbeteren of koloniale dan
wel postkoloniale misstanden aan de kaak te stellen - al wordt er in zijn typeringen,
tussenzinnen en terzijdes heel wat ironisch, sarcastisch of cynisch commentaar
geleverd. Springer vertelt verhalen, over hoogmoed en val, over trouwe
vriendschappen en onbereikbare liefdes, over moedwil en misverstand, over
vergankelijkheid en melancholie. Kortom, over de condition humaine, de menselijke
staat, die al sinds mensenheugenis de dienst uitmaakt in de wereldliteratuur.
Intussen hebben we echter vastgesteld, dat, of hij nou wilde of niet, Indië steeds
belangrijker wordt, en bovendien dat in de overige romans en verhalen altijd wel een
Indisch element te vinden is. We hebben gezien dat de vooroorlogse jaren, de Japanse
kampen, de repatriëring, de diaspora, Indisch Nederland en de reizen naar Indonesië,
in zijn werk aan bod komen, met een rijkdom aan ervaringen, gedachten, gevoelens
en sentimenten die daarmee verbonden zijn. Zo rijst uit zijn volledige werk een
tijdsbeeld op, dat de hele periode vanaf zijn vroege jeugd - en ook wel daarvoor - tot
de dag van vandaag omspant. En bovendien: is die voorkeur voor het kosmopolitische
ook niet terug te voeren op het in een andere cultuur geboren en getogen zijn, op het
onhollandse, het Indische dus? Is Indië, dat zelden ontbreekt, toch eigenlijk niet de
rode draad, de leren riem, de zilveren ceintuur, en ja, waarom niet? een gordel van
smaragd die zijn romans en verhalen bijeenhoudt? Het kan geen toeval zijn dat
Springer zijn zeventigste verjaardag in onze kring heeft willen vieren. Indië is in zijn
werk niet alleen decor, en niet alleen tegenwoordig in historische, geografische of
biografische gegevens. Het is ook anderszins literair vormgegeven. Het is - en dat
geldt voor het hele oeuvre - bij Springer ook verbonden met de vraag wie je kunt
vertrouwen en wie niet, wie deugt en wie niet. Het zit ook in de zelfkritiek, het verraad
van de hoofdpersoon: aan Dollie in Tabee, New York, aan Otto Blanchet in
Bandoeng-Bandung, aan de Theekoe in Kandy. En zo blijkt Indië, ondanks ons
aanvankelijk voorbehoud, toch in allerlei nuances en op allerlei niveaus haar stempel
op zijn werk te hebben gedrukt. Altijd is er, hoe dan ook, die tjap.

Eindnoten:
* Dit artikel is een bewerking van een onder dezelfde titel gehouden lezing, uitgesproken op 25
januari 2002, ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van F. Springer.
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1 Ad Zuiderent en Anton Korteweg, ‘In gesprek met F. Springer’. In: Maatstaf, jrg. 26, no. 8/9,
aug./sept. 1978.
2 Bandoeng-Bandung, 1993, p. 23.
3 ‘Dagboek van een repatriant’. In: F. Springer, Allemaal gelogen, 2002, p. 147-161.
4 Teheran, een zwanezang, 1991, p. 14.
5 Idem, p. 243-244.
6 Allemaal gelogen, 2002, p. 32.
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Kandy, eerste druk, 1998.
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Twee keer ‘Kandy’
Of de zoektocht van een criticus*
Harry Bekkering
In een interview liet Springer zich eens de volgende uitspraak ontlokken over zichzelf
en neerlandici als Ad Zuiderent, Peter van Zonneveld en schrijver dezes, en ik weet
eigenlijk nog steeds niet goed wat ik ervan moet denken (ironie? zelfspot?):
Dat is eigenlijk waar ik op uit ben: een verhaal vertellen. Er zitten
nauwelijks dubbele bodems in - die worden wel opgespoord door de
wetenschappers. Er moét, geloof ik, iets ondergronds in zitten, wil het
bevredigen, hè? Bij een hoop mensen. Nu, ik ben daar nooit voor gaan
zitten, hoor, om dat er in te leggen. Echt niet. Gewoon een verhaal vertellen
is al moeilijk genoeg, om er dan ook nog allerlei metafysische kluifjes
voor de wetenschappers in te verstoppen, dat heb ik nooit in mijn
achterhoofd gehad. Ik spreek het ook nooit tegen, ik wil de mensen het
brood niet uit de mond stoten. Ik geef ze er ook altijd een compliment
voor.1
Een dergelijke uitspraak plaatst een beschouwer van Springer nu niet direct in een
gemakkelijke positie om over één van zijn romans te spreken. Ik doe het toch, omdat
ik, als liefhebber van het werk van Springer (een wetenschapper kan, gelukkig, ook
een liefhebber zijn) bij lezing van Kandy een ietwat vreemde ervaring had.
Het begon zo. Springer en ik zouden weer eens een tweegesprek, een publiek
tweegesprek wel te verstaan, hebben in Delft en ten behoeve daarvan - het speelde
ergens in 1998 - stuurde hij mij Kandy toe met een aardige opdracht en een kort
briefje, waarop geschreven stond: ‘See you in Delft, 8 april. Bijgaand boek is me
niet in de kouwe kleren gaan zitten.’
En zoals dat, in elk geval bij mij, met Springers werk gaat, ik heb het boek in één
adem uitgelezen. Enerzijds begreep ik natuurlijk best, waarom deze roman de auteur
niet in de kouwe kleren was gaan zitten gegeven het onderwerp, maar anderzijds lees
je dat er (eigenlijk bij
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geen enkel boek van hem, want er zijn uiteraard meer ‘niet in de kouwe
kleren’-boeken in zijn oeuvre te noemen) bij wijze van spreken nooit aan af. Springers
werk maakt bijna altijd een moeiteloze indruk, dat wil zeggen alsof het moeiteloos
totstandgekomen is. We weten natuurlijk wel beter, maar die indruk maakt zijn werk
wel.2
Maar er was nog iets, wat bij mij dit keer anders was dan anders. Vandaar ook dat
mijn verhaal ‘Twee keer Kandy’ getiteld is en dat heb ik, om elk misverstand te
voorkomen, niet gedaan, omdat ik ook nog ‘Dagboek van een repatriant’ - eveneens
handelend over de thuisreis via Kandy - uit Het onbekende vaderland (1994) in mijn
beschouwing wil betrekken.3 Ik vond Kandy4 namelijk niet helemaal een echt
Springerverhaal. Zulk een uitspraak behoeft natuurlijk uitleg. Aan de ene kant is
Kandy wel degelijk op en top Springer, je zou zelfs met enige overdrijving kunnen
zeggen dat het boek één groot feest van herkenning is. Bandoeng-Bandung (1993)
komt je voor de geest met de schuldgevoelens van Chris Regensberg, die in de
tandeloze taxichauffeur Otto zijn jeugdvriend Otje niet herkent, de beste vriend die
hij ooit gehad heeft. Immers ook in Kandy is bij Fergus Steyn sprake van soortgelijke
schuldgevoelens tegenover Danny Graham (‘“Please, write soon”. Nooit had hij
Danny Graham geschreven.’). Dezelfde Danny Graham die hem nota bene ‘Taffy’
gedoopt had - ‘a Welsh nickname’ (zoals we later van Pinkie's man vernemen), die
hij op jonge leeftijd niet begrijpt, want de naam Fergus kwam ook in Engeland en
Ierland voor, dus de naam Taffy is waarschijnlijk bedoeld om hem een bijzondere
status te geven). De ontmoeting met Pinkie in Londen roept reminiscenties op aan
Tabee, New York (1974), waarin de jonge diplomaat Rudi zijn jeugdliefde Dolly
hervindt. Hun tweede kans duurt één gelukzalige nacht. Over één gelukzalige nacht
gesproken, ook Bougainville (1981) kent immers such a night van Tommy en
Madeleen. Zo zou ik nog wel even door kunnen gaan, want over de aanwezigheid
in Kandy van een buitengewoon geestig beschreven reünie (geen ongewoon
verschijnsel in het werk van Springer), waar twee dronken oude ballen, een gewezen
piloot en een gynaecoloog in ruste met Fergus kibbelen over de details van hun
belevenissen in Kandy, heb ik het dan nog niet eens gehad.5
Kandy, op het eerste gezicht dus een ouderwetse Springer. Er was dit keer echter
ook een andere kant. Blijft Springer, zo vroeg ik mij af, in dit boek wel trouw aan
zijn in 1990 bij de opening van de 32ste Pasar Malam Besar uitgesproken credo? Hij
hield toen namelijk een pleidooi voor de zogenaamde ‘nuchtere nostalgie’, dat wil
zeggen ‘geen nostalgie in de versleten zin van larmoyant terugblikken’, maar
‘nostalgie, geschraagd door nuchterheid en bestuurd door een soepele geest, die altijd
bereid is door het waas der herinnering vooruit te kijken en niet achteruit.’6 En wat
schreef hij in Bandoeng-Bandung? ‘Nostalgie is een uiterst kwetsbare achilleshiel.’
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Welnu, Kandy was in mijn eerste leeservaring toch vooral nostalgisch, weemoedig,
melancholisch; ‘nuchter’ was nu niet bepaald het epitheton, dat ik aan deze
‘terugtocht’ van Springer verbond. Laat ik een aantal passages noemen, die mij, zo
vermoed ik, tot die conclusie bracht (eerlijkheidshalve merk ik op, dat men bij de
volgende fragmenten wel dient te bedenken, dat ik het bij die eerste onmiddellijke
lezing prachtige, vaak ontroerende passages vond, en pas in tweede instantie dacht:
hé, hoe Springeriaans is dit nog?):
Taffy mocht meekijken in het gezangboekje van Danny Graham. Hij
staarde naar de onbekende woorden en opeens kreeg hij tranen in zijn
ogen. Hij had zich nog nooit zo veilig en gelukkig gevoeld als op dit
ogenblik, naast zijn grote vriend, tussen alle andere grote vrienden. Op
dat dek hoog boven de zee, op weg naar zijn vader, zijn allergrootste
vriend.7
Pinkie lag naast hem in de greppel, zo dicht naast hem dat hij dacht, ik
ruik haar haar, ik ruik haar meisjesgeur en die zal ik nooit in mijn dagboek
kunnen beschrijven. Ook hoorde hij haar snuiven, van spanning, van
opwinding, en nu voelde hij haar hand op zijn been. Zo moeten we hier
blijven liggen, dacht hij, naast elkaar, in deze sloot, Pinkie en ik. De
anderen gaan allemaal naar Bangkok, maar Pinkie en ik, Pinkie en ik...8
Zo gebeurt het alleen in een film, welke film, een weerzien van geliefden
na een vreselijke oorlog. Niet meer die geur die ik nooit vergeten ben, haar
haar ruikt nu anders, maar ook deze Pinkiegeur zal ik nooit meer vergeten.9
‘Mijn schuld, Pinkie’. Zijn stem was hees. ‘Mijn schuld, ik had niet moeten
komen. Ik had niet naar je moeten zoeken. Een schim uit het verleden, die
je de stuipen op het lijf komt jagen. Spijt, Pinkie, spijt...10
‘Ach nee’, zei ze en keek hem aan. ‘Ach nee, dat is het niet. Kijk, ik lach
al weer.’ Zo hartverscheurend had hij nog nooit iemand zien glimlachen.11
Waar komen die bijgedachten van mij vandaan? Is het een teveel aan pathetiek? Het
slot van de roman eindigt immers in tranen. Ik chargeer nu wellicht enigszins, maar
de slotscène kan toch als volgt beschreven worden: Pinkie was hem, Taffy, Taffy
van Kandy, niet echt vergeten, nog altijd kan zij, alleen zij, lezen wat schuil gaat
achter zijn ontwijkende blik. En Pinkie, zijn Pinkie, is nog even mooi, nog altijd met
septemberhaar. Vrij van enige larmoyantie is deze scène niet. Of zoals Aleid Truyens
dat in haar recensie uitdrukt: ‘Springer liet zijn held één keer snotterend over de
schreef gaan. Zwelgen in sentiment, tegen strenge ongeschreven, literaire wetten
in.’12 Je zou het ook zo kunnen zeggen:
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met name in die slotconfrontatie van Fergus en Pinkie (waar Taffy en Fergus ook
letterlijk bij wijze van spreken samenkomen, één worden) líjkt Springer op het randje
van het melodrama te manoeuvreren.
Maar ja, je bent wetenschapper of je bent het niet, reflectie over je eigen oordeel is
derhalve geboden, want eigenlijk wilde ik voor mezelf dit oordeel niet accepteren.
Enigszins schizofreen dus ging ik Springer en Kandy tegenover mijn andere zelf
verdedigen. Het kon niet anders, of ik moest over bepaalde passages heen gelezen
hebben. Bij een dergelijk onderwerp, met al de gevoeligheden die daarbij horen, zou
hij toch niet, juist hij niet, in zo'n sentimentele valkuil lopen? Daar kwam bovendien
nog bij, dat ik als rechtgeaard bewonderaar van Springer Kandy tijdens een college
fel verdedigd had tegenover een student, die, na lezing van dat boek, vergelijkingen
meende te moeten maken met het KRO-programma Spoorloos. Hoe durfde hij? Deze
omstandigheid zette mij eens te meer aan tot een tweede, een derde lezing van Kandy.
Waar was het misgegaan?
Mijn eerste fout was al (hoe dom, maar het een en ander werd waarschijnlijk
veroorzaakt door de gretigheid het boek, het verhaal, zo snel mogelijk tot me te
nemen) het motto nauwelijks een blik waardig te keuren. Een motto van Ford Maddox
Ford, een zoals bekend door Springer hogelijk gewaardeerd auteur, wiens uitspraak,
enigszins vrij vertaald, hierop neer komt: ‘Mijn nauwgezetheid is de nauwgezetheid
van mijn verbeelding’ (The accuracies I deal in are the accuracies of my impressions).
Eigenlijk had dit citaat de leidraad moeten zijn bij mijn lectuur. Want natuurlijk gaat
Kandy. Een terugtocht over de relatie Pinkie - Taffy of Pamela Baker Davis -Fergus
Steyn, natuurlijk gaat het boek over de dubbele schuldgevoelens van de jonge
hoofdpersoon tegenover Danny Graham en de Theekoe, maar Springer heeft het óók
over iets anders, wat me bij eerste, kennelijk toch betrekkelijk oppervlakkige lezing,
was ontgaan. En zonder nu het volgende tot ‘metafysisch kluifje’ te willen
bombarderen, het gaat Springer in dit boek om méér dan alleen het verhaal, zoals hij
ons zo vaak wil doen geloven.
Op de eerste pagina staat het eigenlijk al met zo veel woorden: ‘Persoonlijke
herinneringen, daar ging het om.’ Heel belangrijk in dit verband is het volgende
citaat, waarin de ondertitel ‘een terugtocht’ een bijna existentiële lading krijgt, een
citaat ook, dat qua tragische teneur en sfeer reminiscenties oproept aan bepaalde
passages in Bougainville, waarin Springers alter ego Bo zijn leven overziet:
Natuurlijk was de Theekoe net als zoveel anders in de loop van zijn leven
weggezonken in zijn geheugen, maar die allerlaatste hinderlaag in Kandy's
bergen had hij toch nooit helemaal kun-

Indische Letteren. Jaargang 18

127
nen vergeten. Rond drie uur 's nachts, wanneer schuldgevoel, wroeging,
ergernis, spijt vanwege door de jaren heen in het werk of jegens geliefden
gemaakte fouten hem in hun wurggreep namen, had hij soms ook plotseling
dat sukkelige, lieve mannetje voor zich gezien - vlak voordat hij voorgoed
verdween om de laatste, schemerige bocht in de weg door de theetuinen.
Pinkie's hand op zijn been - ja, die voelde hij dan ook heel goed, maar de
droombeelden spatten altijd op hetzelfde moment uiteen: als zijn laatste
pijl wegsnorde. Nooit zou hij erachter komen of hij de Theekoe geraakt
had, daar had hij zich al mee verzoend, zei hij tegen zichzelf, want ach,
hoeveel blunders en verkeerde beslissingen waren er niet gevolgd, die in
slapeloze nachten allemaal zijn aandacht opeisten, en ook waren er
dagelijkse problemen waarvoor hij liefst diezelfde nacht nog een oplossing
wou zoeken en die meteen de volgende ochtend helemaal geen echte
problemen bleken te zijn. Vaak stond hij op, rookte een sigaret, liep rond
in het donker, dronk een glas water. Een afdoende formule om zulke
ongewenste beelden en gedachten te verjagen had hij nooit gevonden.
Alles hersenschim, zei hij dan tegen zichzelf onder het scheren - maar
jezus, ik ben doodmoe, ik heb de hele nacht gewerkt en hoe kom ik deze
nieuwe, eindeloze dag door. Zijn slapeloosheid (zo noemde hij het maar)
werd erger met de jaren en waarom, in godsnaam. Vroeger, pakweg twintig
jaar geleden, nooit last van gehad (of toch wel, toch wel?), maar nu,
godnogtoe, de zinloosheid van alles, de herhaling van zetten, hoeveel keer
je nog scheren. Niet zelden was hij na zo'n nacht met een snee in zijn kin
of wang op kantoor gekomen, want hij schoor zich nog altijd met een
scheermes. Ook zo belachelijk.13
Minstens zo essentieel in het kader van mijn ‘mislezing’ zijn de uitspraken op de
tragi-komische reünie op het jacht in Langweer, waar de leden van de ‘kampclub’
aan het kibbelen slaan over het werkelijkheidgehalte van hun gezamenlijke verleden:
Steyn stak quasi-hulpeloos zijn armen in de lucht. ‘Dat is nou het menselijk
geheugen! Alle drie hetzelfde meegemaakt, alledrie andere herinneringen!’14
En midden op diezelfde pagina vinden we bij monde van Greetje, Hermans echtgenote,
een soort vertaling van het motto van Ford Maddox Ford: ‘Je ziet toch alleen maar
wat je nog wilt zien.’ Van deze onvermijdelijk beperkte blik volgt dan vrij snel een
prachtig voorbeeld, wanneer Herman bijna argeloos deze opmerking tegen Steyn,
die hij dan weer Taffy noemt, maakt: ‘Die Pinkie - ik weet niet hoe jij erover denkt,
Taffy, maar dat was een stinkend eigenwijs, opdringerig mormel-

Indische Letteren. Jaargang 18

128
tje, met zo'n zwart koppie en steekogen.’15 Kortom, zoals het later wordt uitgedrukt,
‘ons herinneringsvermogen is selectief’16 of ‘een gatenkaas, meer was het menselijk
geheugen niet’.17
Ik had niet alleen het begin van de roman niet goed gelezen, het slot was kennelijk
ook aan mijn oppervlakkige aandacht ontsnapt, terwijl ik toch na lezing van Teheran,
een zwanezang had kunnen weten, dat ook de ‘Aantekeningen’ achter in een boek
niet van belang ontbloot zijn.18 In Kandy wordt daarin gewezen op het verband tussen
de werkelijkheid buiten het boek en de werkelijkheid binnen het boek. In die
‘Aantekening’ lijken Fergus Steyn en Springer bijna één te worden, maar toch ook
weer niet helemaal, want ‘Steyns verhaal en het zijne dekken elkaar

Het station van Kandy in 2002. Hier kwam Carel Jan Schneider in december 1945 aan. Foto: L. Dolk.
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slechts schijnbaar, al betraden zij ongetwijfeld dezelfde paden, vooral in de theetuinen
van Kandy - of waren het rubberplantages?’ Maar beiden kunnen ze zich wel in deze
uitspraak van Max Frisch vinden: ‘Jeder Mensch erfindet sick früher oder später eine
Geschichte, die er für sein Leben hält, oder eine Reihe vond Geschichten, die mit
Namen und Daten zu belegen sind, so dass an ihrer Wirklichkeit, scheint es, nicht
zu zweifeln ist.’ In elk geval komt hieruit naar voren, dat het bij het navertellen van
het eigen levensverhaal altijd om een reconstructie gaat. De herinnering geldt bij
hem kennelijk als een vorm van verbeelding, een persoonlijke perceptie van de
werkelijkheid, die alleen maar als fictie kan bestaan. In dit verband vind ik het
overigens ietwat merkwaardig - en ik begrijp eigenlijk ook niet echt waarom dit
gedaan is -, dat het verhaal over de werkelijkheid buiten het boek, ‘Dagboek van een
repatriant’ in Het onbekende vaderland, ondertekend wordt met het pseudoniem en
niet met Carel Jan Schneider, want dat verhaal gaat toch over hemzelf en niet over
een fictionele figuur, ofschoon diens naam wel dezelfde initialen bezit als het
pseudoniem van Carel Jan Schneider. Of zoek ik hier te veel achter? De essentie van
‘Dagboek van een repatriant’ is inderdaad dezelfde als die van Kandy, zo moge
blijken uit de eerste zin van deze memoires: ‘Iedere repatriant heeft zijn of haar
verhaal. Dit is alleen mijn verhaal en of het tot op de kleinste kleinigheid klopt, durf
ik niet met de hand op het hart te zweren.’ Hoe het ook zij, ook in Springers laatste
boek Allemaal gelogen vinden we dezelfde opvatting verwoord. Deze bundel draagt
immers als ondertitel ‘De herinnering als mooi verhaal’, waarmee eens te meer wordt
aangegeven, dat de waarheid - de persoonlijke waarheid - niet schuilt in de feiten,
maar in het verhaal, het arrangement, de reconstructie.
Dit alles, ik beken het met een zekere schaamte, had ik, in eerste instantie, niet gezien,
waardoor die eenzijdige lectuur kon ontstaan, waar ik de lezer hierboven deelgenoot
van heb gemaakt. En ik had nog meer gemist. Waar ik ook over heen gelezen had,
was de ironisering, de relativering, die misschien inderdaad in Kandy minder
prominent aanwezig is dan in de andere romans en verhalen van Springer, maar wel
degelijk present is. Zo onspringeriaans was de roman in dat opzicht nu ook weer
niet. Ik wijs op zelfreflecties als ‘sentimentele flauwekul van een bejaarde zak’19 en
‘dit moest de climax van zijn verhaal worden, maar vooral niet sentimenteel’.20
En ook het einde van de roman is bij nader inzien toch minder melodramatisch dan
ik in het voorgaande wellicht heb doen voorkomen, omdat Springer de onvermijdelijke
sentimentaliteit van de situatie toch weet te relativeren door Fergus' angst voor
sentiment, kitsch en clichés te expliciteren, veelal in de gecursiveerde stukken, een
soort monologue interieur:
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Belachelijke zenuwen! We waren kinderen en nu zijn we oud, zij en ik, nee
nee, we zijn niet oud, en we gaan heel gewoon een paar sappige anekdoten
uitwisselen, Pinkie en ik, zij weet ook alles nog, Pinkie, dus we zullen
elkaar niet tegenspreken, onze herinneringen kun je zo op elkaar leggen,
en we zullen lachen en samen een uurtje sentimenteel mijmeren over die
kleuterclub en over de Theekoe.21
Nog duidelijker is die schroom aanwezig in deze emotioneel geladen, bijna poëticale
overdenking:
Nog steeds septemberhaar; bronzen gloed, niet grijs, Pinkie niet grijs
zoals wij allemaal, de anderen, voorzover nog in leven. Septemberhaar godverdomme, kitsch, pure kitsch, waarom heb ik geen onvergetelijke
openingszin ingestudeerd?22
Rosa Overbeek en Ina Damman zijn niet ver weg, evenmin als de slotwoorden van
Vestdijks beroemdste roman, waarin de onwankelbare trouw aan Anton Wachters
jeugdliefde zo fraai beschreven wordt: ‘trouw zou hij blijven aan iets dat hij verloren
had, aan iets dat hij nooit had bezeten.’
Misschien kan ik het beste eindigen met de slotwoorden van de Vlaamse
wetenschapper en criticus Bart Vervaeck, omdat in diens formulering de dubbelheid
van mijn verhaal treffend tot een eenheid gesmeed wordt:
[...] het blijft een raadsel hoe Springer er met een sentimenteel verhaaltje
en een schijnbaar eenvoudige stijl alweer in slaagt om een juweel van
weemoed te scheppen. Het einde van het boek had ook kitsch kunnen zijn,
maar is een ontroerend slotakkoord geworden. Hoe Springer dat voor
elkaar krijgt, is ongetwijfeld ook een geheim, misschien het grootste van
zijn boek.23
Harry Bekkering (1944) is als universitair hoofddocent Moderne Nederlandse
Letterkunde verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Eerder publiceerde
hij over Bougainville, Quissama en Teheran, een zwanezang.

Eindnoten:
* Dit artikel is een bewerking van een onder dezelfde titel gehouden lezing, uitgesproken op 25
januari 2002, ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van F. Springer.
1 Sus van Elzen, ‘De lijm van Springer’, Knack, 29-4-1992.
2 De anekdote is wellicht bekend. Springer trok zich in 1996 in Duitsland terug om een boek met
Berlijn als achtergrond te schrijven. Alle aantekeningen uit zijn Berlijnse ambassadeurstijd
lagen uitgespreid op zijn schrijftafel. Maar dat voornemen liep uit om iets anders. Want opnieuw
kwamen bij hem de beelden uit Indië boven en van zijn avontuurlijke repatriëring na het Japanse
interneringskamp. Hij liet Berlijn voor wat het was en schreef de roman Kandy. In een interview

Indische Letteren. Jaargang 18

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23

met Philippe Remarque in de Volkskrant (30-5-2003) zegt hij er dit over: ‘Ik zag dat gewoon
voor me. Ik was er nog niet mee klaar. Die geschiedenis ging me na aan het hart, hoor.’ Over
‘niet in de kouwe kleren gaan zitten’ gesproken. En moeiteloos ging het bepaald niet: ‘Nou, ik
moet zeggen dat het mij veel moeite gekost heeft dat boek te schrijven, omdat dat zo dicht op
mijn eigen huid zat. Ik heb er wel twaalf versies van gemaakt, voordat het de uiteindelijke vorm
kreeg. Ik ben nooit tevreden. Je blijft altijd maar slijpen, schaven, schrappen, zorgen dat het
niet te sentimenteel wordt.’ (de Volkskrant, 23-11-2001, interview met Monica Soeting).
F. Springer, ‘Dagboek van een repatriant’. In: Wim Willems en Leo Lucassen (red.), Het
onbekende vaderland. De repatriëring van Indische Nederlanders (1946-1964), 1994, p. 15-23.
Voor de citaten uit Kandy is gebruikgemaakt van de eerste druk, in 1998 verschenen bij uitgeverij
Querido te Amsterdam.
Cf. in dit verband deze overdenking in de roman, wanneer het idee van een reünie bij Fergus
opkomt. ‘Stel dat er een paar reageerden, wat wou hij dan? Een reünietje van gepensioneerde
kleuters in een Indisch restaurant, bij voorkeur in het midden des lands?’ (p. 107).
F. Springer, Nuchtere Nostalgie. Enige woorden ter opening van de 32e Pasar Malam Besar
op 22 juni 1990. Den Haag 1991, p. 5.
Kandy, p. 25.
Idem, p. 82.
Idem, p. 141.
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Idem, p. 146-147.
Aleid Truyens, ‘Tabee leven dat had kunnen zijn’, de Volkskrant, 6-3-1998.
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Idem, p. 119.
Idem, p. 127.
Zie voor de waarde van de ‘Aantekeningen’ in Teheran, een zwanezang de beschouwing van
Harry Bekkering, ‘F. Springers Teheran: meer dan een schelmenroman’, verschenen in
Literatuur, jrg. 10 (1993), nr. 6, p. 337-345.
Kandy, p. 66.
Idem, p. 102.
Idem, p. 140.
Idem, p. 141.
Bart Vervaeck, ‘Geheime hoekjes, oude liefjes’, De Morgen, 2-4-1998.
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‘[...] door een vlak tegen mij aangevlijd dametje [...]’. V.l.n.r. tolk Japans, tolk Engels, F. Springer,
Ryu Murakami. Tokio, april 2000. Foto: L. Dolk.
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Allemaal gelogen?
F. Springer, het Kamp en de Waarheid
Liesbeth Dolk
In april 2000 vliegt F. Springer voor het eerst in zijn leven naar Het Land van de
Rijzende Zon. Zijn roman Bandoeng-Bandung is in het Japans vertaald en dat boek
wordt in het kader van 400 jaar betrekkingen Nederland-Japan in Tokio gepresenteerd.
Voor hij afreist, verklaart Springer in een interview voor de Haagsche Courant dat
hij volkomen nuchter tegen deze confrontatie aankijkt.1 Dat de Japanners van nu niet
de Jappen zijn uit zijn herinneringen, toen hij in 1942 als jongen van tien jaar in
Bandoeng het kamp inging, eerst samen met zijn moeder en twee broertjes, later
alleen in een jongenskamp.
In interviews praat Springer meestal summier over zijn kamptijd, hoezeer die
periode zijn leven ook heeft gevormd. Je overdrijft zo gauw, vindt hij, en dan wordt
het allemaal zo dramatisch. Subtiel beschreven, maar daarom niet minder
aangrijpende, emoties uit die jaren zijn veel meer in zijn boeken te vinden, in fictie
dus, en dan vooral in Tabee, New York (1974) en Bandoeng-Bandung (1993). De
tijd vlak daarna, als hij met zijn moeder en broertjes via Ceylon en Singapore
uiteindelijk zijn vader in Bangkok terugvindt, is onderwerp van zijn voorlopig laatste
roman uit 1998, Kandy.
Nu zijn feit en fictie twee verschillende dingen, en je mag de biografische
werkelijkheid nooit zomaar op de romanwereld leggen. Maar Springer heeft in
interviews geregeld aangegeven dat zijn romanwereld altijd tegen de biografische
werkelijkheid aan moet liggen, omdat hij op een andere manier niet zou kunnen
schrijven. Sinds ik als Springers biografe2 vrijelijk onderzoek mag doen in zijn
uitgebreide privé-archief, kan ik het bevruchtende karakter van de feiten op de fictie
alleen maar beamen: het proza van F. Springer is doorspekt met gelogen waarheden.
‘De historische feiten moeten kloppen’, zegt Springer, ‘dat is de basis waarop ik een
verhaal bouw. [...] Je verhaal moet in dat opzicht volstrekt geloofwaardig zijn, zodat
de lezers die iets weten van de plaats of de tijd zullen zeggen: “Ja, inderdaad, zo was
het daar toen! Dus dan zal de rest ook wel...” Verneukeratief, hè?’3
Als de historische feiten ongelukkigerwijs een keer niet kloppen,
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krijgt de schrijver daar van lezers ‘direct voor op zijn donder’. Zo las een fan met
veel genoegen en ontroering de roman Kandy tijdens zijn vakantie op Sri Lanka,
maar toen hij de kaart van dit eiland er bij pakte, viel hem in de roman een kleine
inconsistentie op, die hij graag met de schrijver wilde delen:
Geachte heer Springer,
Het schip uit Java komt (op pg. 35) in de haven van Colombo aan. De
hoofdpersonen worden per truck naar het station in Colombo vervoerd (p.
43). Vandaar, schrijft u, rijdt de trein naar Kandy, via Mount Lavinia (p.
45). Maar de trein naar Kandy verlaat Colombo in het noord-oosten. En
Mount Lavinia ligt ten zuiden van Colombo; de trein die er door heen
komt, gaat naar Galle in het zuiden van het land.
Is er veel veranderd sinds 1946, of heb ik iets gemist? Ter illustratie sluit
ik een recente plattegrond van Sri Lanka bij.4
Zulke fanmail is, behalve zeer bemoedigend - het toont immers hoe zorgvuldig
sommigen Springers romans en verhalen lezen - ook des te meer een aanwijzing dat
feit en fictie in een opmerkelijke verhouding tot elkaar staan. Als we die verhouding
tussen biografische werkelijkheid en romanwereld in kaart kunnen brengen, kunnen
we op zoek naar het proces van literaire transformatie. Wat nu volgt, is een eerste
zoektocht naar zo'n gedaanteverandering.

Bandoeng 1942-1945
Tijdens de week in Tokio wordt Springer op een podium geïnterviewd door een
Japanse collega-schrijver, tevens filmregisseur en prominente t.v.-persoonlijkheid.
Springer schreef in zijn ‘Japanse notities’ over deze ontmoeting:
Het wordt een omslachtig gesprek: de beroemde auteur spreekt in het
Japans, dat door een vlak tegen mij aangevlijd dametje in Engelse vertaling
mijn oor wordt ingefluisterd. Ik antwoord in het Engels, dat dan door een
ander dametje voor het publiek in het Japans wordt omgetoverd. Korte
zinnen zijn geboden, wil niet iedereen de draad kwijt raken.5
‘Wanneer ben je begonnen met schrijven’, vraagt de 48-jarige Ryu Murakami ineens
achteloos aan Springer. Een standaardvraag. Voor een stampvolle zaal Japanners
antwoordt Springer zonder omhaal: ‘In het kamp. Ik was elf jaar en begon een
dagboek. Ik was erg verdrietig toen dat mij op een gegeven moment werd afgepakt
door een Japanse kampcommandant.’ In de doodse stilte die na de vertaling volgt,
krijgt Springer de gelegenheid zijn verhaal te vertellen.
Dat eerste dagboekje, een klein schriftje, wordt afgepakt, maar Carel
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Jan Schneider begint gewoon weer opnieuw. Het tweede wordt afgepakt (‘Schrijven
is blijven’ zullen de Japanners gedacht hebben), het derde - neergekrabbeld op de
lege bladzijden van een postzegelalbum - ook. Dan is de oorlog afgelopen. Na de
capitulatie, als hij in september 1945 na enige omzwervingen in Batavia zijn moeder
en broertjes terugvindt, is hij elke dag te vinden tegenover het kamp in het Rode
Kruisgebouw, en reconstrueert hij op papier van de Australian Red Cross Society uit
zijn geheugen de maanden die achter hem liggen. Hij doet dat zo nauwkeurig
mogelijk, met de data erbij, om alles wat gebeurd is vast te leggen voor zijn vader,
van wie overigens niemand op dat moment weet of hij nog leeft.
Dit retrospectieve dagboekje - veertig vellen vol - is bewaard gebleven en begint
in november 1944 in het Tjihapitkamp. Zijn moeder en twee broertjes zijn op transport
gezet naar wat later het vrouwenkamp Adek in Batavia zal blijken te zijn. Carel Jan
blijft achter in Bandoeng. De Japanners vinden jongens van twaalf jaar ‘mannen’ en
dus moet hij met zijn vriendjes naar een mannenkamp.
‘23 November, vrijdag’, staat er op het eerste Red Cross-velletje, in een keurig,
regelmatig handschrift. En dan:
Vandaag is mammie weggegaan. Het regende verschrikkelijk toen ik haar
wegbracht naar de bussen. Nu ben ik alleen in het lege huis waar we eerst
met z'n allen hebben gewoond. Alles staat er nog, zoals ze het hebben
verlaten. In de kast hangen de kleren nog die ze niet mee konden nemen.
Ik vind het rot en vooral de aanblik van die lege kamer, waar ze een paar
uur van te voren nog hadden gewoond. Vanmorgen toen ze er nog waren,
leek het me lang zo erg niet toe. Maar pas toen ik terug kwam van de
kamppoort besefte ik het. Bij het afscheid heb ik niet gehuild, anderen
wel. Ik weet eigenlijk niet waarom ik het niet deed. Maar pas toen ik weer
thuis was in het lege kamertje dat eens zo gezellig was, en nu zo kaal,
barstte ik in tranen uit en wist eerst niet wat te doen. Gelukkig kwam G.
me halen om te helpen met mijn koffer en rugzak.6
Ontroerend proza van een jongen van dertien, en alles foutloos gespeld; opvallend,
als men bedenkt dat Carel Jan Schneider nog geen vier klassen lagere school achter
de rug had toen hij het kamp inging.
De vrouwen zijn vertrokken, met een enkele rugzak als barang, noodgedwongen
veel achterlatend uit een vroeger leven. Carel Jan noteert uit zijn geheugen:
We moeten huizen ontruimen, waar de mensen in gewoond hebben die op
transport zijn gegaan. Dat werk vond ik niet zo erg, want er was in die
huizen veel te vinden. Prachtige boeken, postzegels en nog veel meer. We
ruilden erg veel in ons jongenshuis.
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Aemulatio, het schoolblad van het Christelijk Lyceum in Den Haag, 1947. Collectie F. Springer.
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Postzegels, munten, sigarenbandjes. Alles wat we maar konden krijgen.
Mijn postzegelverzameling is al een stuk uitgebreider. Van een van de
jongens ruilde ik een leeg album en kon daarin alles inplakken.7
Vijftien dagboekblaadjes later heeft Japan gecapituleerd en nog enkele velletjes
verder, in september, als duidelijk is geworden waar zijn moeder zich bevindt, besluit
hij met zijn Oom Dick naar Batavia te reizen. Ondanks alle waarschuwingen dat het
buiten het kamp zeer gevaarlijk is, gaan ze naar het station in Bandoeng op zoek naar
een trein richting Batavia. Die zitten allemaal vol, maar plots is er een Indonesiër
die hen op het perron ziet staan en vraagt of hij ze voor twintig gulden per persoon
met de auto naar Batavia zal rijden. Er reizen nog twee andere Hollanders in de auto
mee. De tocht lijkt voorspoedig te verlopen. Dan, vlak voor Batavia, beleven ze een
angstig avontuur, dat ook helemaal verkeerd had kunnen aflopen. Carel Jan noteert:
Een grote auto met kempetei-ster rijdt ons voorbij en stopt. Er springt een
politie-agent uit met getrokken revolver. Ook waren er nog een keurige
inlander en een paar echte dessaschurken met messen en sabels. We zaten
hem te knijpen, dat is een feit. We moesten uit de auto stappen en werden
gefouilleerd. Een van hen stiet een kreet uit en uit de desa in de verte
kwamen allemaal kerels aanhollen met spiesen en stenen. Ik rilde er
letterlijk van. De chauffeur werd ondervraagd en ze vroegen van waar de
auto was. De kerel liet een Japanse pas zien. Toen zei de nette Indonesiër
in het Hollands: ‘U weet heren, dat we moeten zoeken naar wapens. En
Europeanen met wapens zijn erg gevaarlijk voor deze nieuwe Republiek
[...] Neemt u me niet kwalijk, en rijdt u maar door’! Ik zuchtte van
verlichting toen de chauffeur de motor aanzette en we weer wegreden.
Oom Dick en de andere heren zagen ook heel bleek.8
Twee jaar later, in 1947, zou Carel Jan Schneider, inmiddels leerling van de tweede
klas van het 's-Gravenhaagsch Christelijk Gymnasium, in het schoolblad Aemulatio
een prijs winnen met een verslag van exact ditzelfde avontuur. Hoewel, een verslag
... omwille van de spanning wordt er hier en daar het nodige aangedikt en
schaamteloos gefabuleerd.
Was er in de dagboekversie uit september 1945 slechts sprake van één politie-agent
met getrokken revolver, twee jaar later zijn er een paar bij gekomen, wordt er
bovendien geschoten, en beleeft de chauffeur van de auto enige zeer benauwde
ogenblikken. De ‘nette Indonesiër’ blijkt opeens krom Nederlands te spreken, en
spiesen en stenen zijn getransformeerd tot gevaarlijke zeisen en bijlen.
De jonge schrijver heeft van de reisbelevenissen van twee jaar terug een regelrecht
cowboyverhaal gemaakt en je voelt hem genieten nu hij
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Dagboekje, 1945. Collectie F. Springer.
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zich eens flink uit kan leven tegenover die Hollandse jongens en meisjes die van dat
hele Indië natuurlijk niets afweten. Een fragment uit Momenten die je nooit vergeet,
het prijswinnende stuk uit 1947. We zitten weer in dezelfde auto op weg naar Batavia.
Nauwelijks waren we Krawang uit en reed de auto op een tamelijk smal
dessaweggetje, toen er opeens achter ons een oorverdovende knal klonk.
De chauffeur raakte het stuur kwijt en daar lagen we tegen een boom! [...]
en toen ik er uit gestapt was zag ik dat er een grote Japanse overvalwagen
vlak achter ons stopte en er een paar Maleise politie-agenten uitsprongen
en een keurig aangeklede inlander. Een der agenten hield een rokende
revolver in de hand. Ik voelde me misselijk worden. Mijn reisgenoot dacht
er evenzo over.
Terwijl wij daar zo stonden, hadden twee agenten de inlandse chauffeur
te pakken die aldoor schreeuwde: ‘ampoen! Genade!’ Tot een der agenten
hem een pistool op de buik hield. Ondertussen was mijn kameraad weer
bijgekomen en vroeg aan de nette extremist wat of dit voor een grapje
was.
‘Geen grapje, nir, wij nou baas zijn op Java, U nou knecht zijn. Maar wij
u niet doodmaken, nir. Wij alleen maar wapens zoeken in auto!’
[...] Terwijl dit gebeurde, waren we niet alleen gebleven, er kwamen steeds
meer mensen, uit de kampong, op de auto af. Het was angstig om te zien.
Ze dachten misschien dat wij gevierendeeld moesten worden, want ze
hadden de nodige gereedschappen al bij zich. De een een zeis, de ander
een bijl, ga maar door!
De auteur en zijn reisgenoot mogen uiteindelijk, net als in de eerste versie, hun reis
voortzetten, al duurt het nu wat langer omdat de chauffeur ditmaal van schrik het
gaspedaal niet blijkt te kunnen vinden.
‘Dit uurtje’, besluit de vijftienjarige Carel Jan Schneider uit II b., ‘zal ik mijn leven
niet vergeten. Was het een maand later gebeurd, toen de onlusten veel erger waren
geworden, dan was ik nu geen leerling van het Christelijk Gymnasium geweest!9
Terug naar de Rode Kruis-velletjes uit 1945. Na die angstige rit vindt de zoon
inderdaad eindelijk zijn moeder terug in Batavia. Terwijl hij verschrikkelijk naar dat
moment verlangd moet hebben, wordt in het dagboekje dat weerzien met enkele
zinnen afgedaan: zijn broertjes vlogen hem om de hals en zijn moeder kwam ook
gauw, vertelt hij. Meer niet. De tranen, de emoties, laat hij weg. Dat geldt voor meer
gebeurtenissen die Springer later in zijn romans wel, zij het met ingehouden,
onderkoelde emotie zal beschrijven, zoals het gewelddadige optreden van de Japanners
en het sterven van medekampbewoners. Voor de
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dertienjarige (en voor wie toen niet trouwens) waren deze ervaringen te groot om er
al over te kunnen schrijven, te overweldigend ook, en nog lang niet verwerkt.

Het verhaal is de Waarheid
In Tabee, New York, Springers roman uit 1974, vinden we in de kampfragmenten
veel van de eerder beschreven elementen terug: het op transport gaan van de moeders,
het alleen achterblijven van de hoofdpersoon, het ontruimen van de huizen na hun
vertrek, de tocht naar Batavia en de hereniging met de moeder in Adek. Maar Springer
schreef geen dagboek, hij schreef een roman. Dat betekende dat nu al die feiten op
een bepaalde manier geordend moesten worden, zodat ze ook een bepaalde functie
kregen in het verhaal en er spanning kon worden opgebouwd. Sommige gebeurtenissen
uit de werkelijkheid pasten in de structuur van het verhaal, andere niet en werden
daarom weggelaten, of, omgekeerd, feiten werden aangevuld of er werd iets bij
verzonnen. Zo vertelt Carel Jan Schneider in zijn dagboek wat de jongens allemaal
vinden bij de ontruiming van de huizen: prachtige boeken, postzegels, munten,
sigarenbandjes. De aandacht en interesse van de dertienjarige waren vooral op die
voorwerpen gericht. In Tabee, New York zijn deze vondsten flink aangevuld, voor
een meer specifieke sfeertekening, maar ook om het absurde van de situatie uit te
laten komen:
Wij hadden koekblikken vol gouden tientjes gevonden, honderden horloges,
wij balden met opgeblazen kapotjes, wij gooiden elkaar met kristallen
wijnglazen. Geen ruit bleef heel en geen spiegel ongebroken. Niets had
meer waarde en we stonden alleen steeds weer verbaasd over de
krankzinnige, nutteloze dingen die onze moeders mee het kamp in hadden
genomen.10
De reis naar Batavia wordt in de roman door de ikfiguur alleen, en niet met de auto
maar met de trein gemaakt, en geeft daarmee een veel algemener beeld van de
chaotische naoorlogse situatie met rovend en moordend rondtrekkende Indonesische
revolutionairen, dan het werkelijke avontuur dat Carel Jan Schneider op die tocht
beleefde:
Later zeiden ze dat die treinen bij de plaats Bekasi door extremisten werden
uitgekamd op witgezichten, die in mootjes gehakt en in beerputten
geworpen werden. Ik hoorde ‘merdeka!’ schreeuwen langs de rails en op
de stations. Zelfs op de smalle viaducten over diepe ravijnen, waar de trein
stapvoets ging, verschenen jongens met scherpgepunte bamboestokken.
De wagon zat stampvol angstig kijkende Javanen, manden met kippen,
kammen pisangs, maar niemand verried mij.11
De sfeer van geweld, waanzin, honger, ziekte en dood uit die periode
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wordt in Tabee, New York weergegeven in enkele opeenvolgende scènes. De
beschreven gebeurtenissen zijn ontleend aan de werkelijkheid, zo verzekerde Springer
mij, maar niet noodzakelijk op die plaats en op dat ogenblik, en ook is er het nodige
aan toegevoegd of weggelaten.
Eenmaal in Batavia komt zijn moeder hem niet in kamp Adek tegemoet, maar
situeert Springer het weerzien in het Militair Hospitaal waar zij ligt met
longontsteking. Buiten wordt, zoals dat in augustus 1945 ook in werkelijkheid het
geval was, dag en nacht geschoten. De spanning wordt hier opgevoerd, en de
hereniging is duidelijk een climax in die fase van het boek:
Ik vond mijn moeder in een van de achterste paviljoens van het complex.
We konden eerst niets zeggen, want kanonnen donderden vlakbij. De ruiten
rinkelden en een oude vrouw verderop in het zaaltje krijste tot een
verpleegster haar hoofd even onder het kussen hield. Al die tijd keken
mijn moeder en ik elkaar aan. Ze glimlachte en zag er helemaal niet ziek
uit. ‘Dag schat’, zei ze, ‘dit is de mooiste dag van mijn leven’.12
In 1993 verscheen de roman Bandoeng-Bandung. Voor een onderzoek naar Wahrheit
en Dichtung in Springers oeuvre zijn hier twee biografische feiten van belang: vier
jaar eerder had Carel Jan Schneider afscheid genomen van de Buitenlandse Dienst.
‘Vóór 1989 was ik nog iets anders dan alleen schrijver. Na mijn pensioen voelde ik
me in dat opzicht vrijer. Bandoeng-Bandung is op sommige punten meer geënt op
de werkelijkheid dan Tabee, New York.’13 Bovendien was de inmiddels exdiplomaat
in 1990 met zijn vrouw na lange tijd teruggeweest in Bandung. Geografisch gezien
(de rondrit met Otto Blanchet in de taxi door Bandung) konden de beschrijvingen
daarom precies en waarheidsgetrouw zijn, simpelweg omdat Schneider in staat was
ter plekke zijn herinneringen aan Bandoengse huizen, lanen en pleinen nog eens te
verifiëren.
In Tabee, New York beslaat de kamptijd een vijf-, zestal bladzijden. In
Bandoeng-Bandung wordt die periode langer uitgesponnen. Heel persoonlijk in deze
roman zijn de kampherinneringen aan ‘Broeder Laurens’. Voor het eerst komt deze
broeder ter sprake in een interview dat de hoofdpersoon Chris Regensberg - politicus
in ruste en nu op handelsmissie in Jakarta - wordt afgenomen voor een Indonesische
krant. De journalist vraagt ook naar Regensbergs kampervaringen:
‘Ik moet nu opeens denken aan een ziekenverpleger genaamd broeder
Laurens’, zei Regensberg. ‘Ik was zijn speciale beschermeling in de
dysenteriebarak [...]. Verdomd, in het kamp raakte ik opeens uitgemergeld
en daar lag ik in die ziekenbarak 's nachts [...] om mijn mammie te janken.
[...]. Broeder Laurens kwam mij op zijn nachtronden door de barak altijd
even in het
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donker over mijn kop aaien en soms stopte hij een stuk corveekoek, ja, zo
heette dat, een corveekoek onder mijn matje. Van zijn eigen rantsoen.’14
Allemaal gelogen? Nee, ‘Broeder Laurens’ heeft echt bestaan. In werkelijkheid werd
hij Broeder Nicolaas genoemd, Br. Nicolaas Keysers. ‘Die man heeft mijn leven
gered’, zegt Springer nu. ‘Bij de beschrijving van de kamptijd kon ik dit keer niet
om hem heen.’ In juli 1945 is het vrouwenkamp Tjihapit ontruimd en worden de
jongens van elf jaar en ouder alleen naar mannenkampen getransporteerd. Al snel
na aankomst in het kamp Tjikoedapateuh in Bandoeng wordt Schneider ziek en
overgeplaatst naar de dysenteriebarak O 13 waar hij tot de capitulatie van Japan in
augustus 1945 zal blijven. Broeder Nicolaas omringt hem daar met goede zorgen.
Voor Carel Schneider is de man niets minder dan een held. Het beeld van de broeder
die in de half duistere barak naar de lamp bij de tafel loopt ‘waar hij nachtzuster
speelde’, is hem altijd bijgebleven. ‘Dat beeld heb ik [in mijn geheugen] opgeslagen
en ik heb altijd geweten dat ik dat op de een of andere manier wilde blijven koesteren,
die man was een soort houvast toen ik daar in de dysenteriebarak lag.’15

Broeder Nicolaas / Frans Keysers in 1963. Collectie E. de Graeve, Dordrecht.
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Vanuit Bangkok, waar hij in maart 1946 wordt herenigd met zijn vader, wisselen
Schneider en Broeder Nicolaas, de laatste nog steeds in Bandoeng, enkele brieven
uit.16 In Bangkok trakteert Carel Jan zijn vader en moeder bijna tot vervelens toe op
opgetogen verhalen over zijn Broeder Nicolaas. ‘“Br Nicolaas zei toen dit, Br Nicolaas
vond dat, hoera! een brief van Br Nicolaas!”, ze kregen er bij mij een staart van.’ In
juli 1946 repatriëren beiden naar Nederland, Schneider en zijn familie met de ‘Ruys’
uit Thailand, Broeder Nicolaas met de ‘Van Oldenbarneveldt’ uit Indonesië. Niet
lang na aankomst in Nederland gaat Schneider op zoek naar Nicolaas Keysers, maar
de Afdeling Repatriëringszaken van het Centraal Bureau Verzorging
Oorlogsslachtoffers meldt hem in 1948 dat die naam bij hen onbekend is. De oplossing
komt pas in 2002. Via het radioprogramma ‘Adres onbekend’ en een advertentie in
het blad van de Stichting Jongens in Japanse Kampen meldt zich onder anderen de
pleegzoon van broeder Nicolaas. Waarom die naam in 1946 onbekend was, wordt
dan ook duidelijk: broeder Nicolaas heette in het gewone leven Frans Keysers, maar
had als katholieke broeder een andere naam aangenomen. Voor de oorlog wordt hij
door de missie als leraar uitgezonden naar Indië. Tijdens zijn internering neemt hij
in het mannen- en jongenskamp Tjikoedapateuh in Bandoeng met enkele andere
katholieke broeders de zorg voor patiënten in de dysenteriebarak op zich. ‘Een
grandioze man, een pedagoog in hart en nieren’, zegt zijn pleegzoon. ‘Hij zette zich
altijd in voor anderen, hij cijferde zichzelf weg. En dan zie je ook kans om andere
mensen te redden. Ik heb altijd een enorme bewondering voor hem gehad.’17 Andere
voormalige kampjongens bevestigen dit beeld van een toegewijde, warme
persoonlijkheid.18
Frans Keysers blijft na zijn repatriëring in 1946 korte tijd in Nederland, treedt daar
uit de katholieke kerk en trouwt een weduwe met twee kinderen, ook gerepatrieerd
uit Indië. Dan keert hij met zijn nieuwe gezin terug naar Indonesië, waar hij tot 1950
als leraar werkt op het zogenaamde Concordant Lyceum (het Christelijk Lyceum)
in Bandung. Weer terug in Nederland blijft Frans Keysers tot zijn pensioen leraar
op een Scholengemeenschap in Voorburg. In 1995 overlijdt hij, 87 jaar oud. Springer
heeft tot zijn vertrek naar Nieuw-Guinea in 1957 en de jaren na zijn pensioen steeds
op een steenworp afstand van Broeder Nicolaas gewoond, maar hij heeft zijn held
nooit meer ontmoet. In Bandoeng-Bandung heeft hij voor deze bijzondere man een
monumentje opgericht.
Japan, april 2000. Springer zit tijdens een symposium met Adriaan van Dis, twee
Japanse en een Indonesische wetenschapper op een podium tegenover een
honderdkoppig publiek, opnieuw voornamelijk Japanners. Onderwerp is ‘De
overblijfselen van een koloniaal verleden; Nederlands-Indië in de Nederlandse en
Japanse literatuur’. Springer schrijft er in zijn ‘Japanse notities’ over:
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In de zaal zie ik [...] een paar oude koppen die best in 1942 op Java
rondgewandeld kunnen hebben, maar zij doen hun mond niet open. Wel
tijdens de receptie na afloop. ‘Nederland heeft Japan in 1941 de oorlog
verklaard, Nederland is dus de oorlog tegen Japan begonnen’, zegt een
grijze heer. En daarmee is voor hem de kous af. Een debatje beginnen
heeft weinig zin, want hij slurpt al te gulzig van zijn Suntory Pure Malt
Wiskey.19
Tsja. De historische feiten moeten kloppen. Japan kan nog wel iets leren van de
roman Bandoeng-Bandung.

Eindnoten:
1 Haagsche Courant, 15 april 2000.
2 In december 2002 ontving ik van het Fonds voor de Letteren een subsidie voor het schrijven
van de biografie van F. Springer, die bij Querido zal verschijnen.
3 ‘Het verhaal is de waarheid. Liesbeth Dolk in gesprek met Carel Jan Schneider’. In: Allemaal
gelogen. De herinnering als mooi verhaal. Amsterdam 2002, p. 45.
4 Privé-archief F. Springer.
5 F. Springer, ‘Japanse notities (4)’, Haagsche Courant, 25 april 2000.
6 Dagboek. Privé-archief F. Springer.
7 Idem.
8 Idem.
9 Carel Jan Schneider, ‘Momenten die je nooit vergeet’. In: Aemulatio, alg. Schoolblad
's-Gravenhaagsch Christelijk Lyceum, jrg. 12, no. 3, november 1947.
10 F. Springer, Tabee, New York. Amsterdam 2001, p. 95.
11 Idem, p. 99.
12 Idem, p. 100.
13 Gesprek LD met F. Springer naar aanleiding van dit artikel, juni 2003.
14 F. Springer, Bandoeng-Bandung, 1993, p. 44-45.
15 Zie noot 3, p. 14.
16 De twee brieven van broeder Nicolaas zijn bewaard gebleven.
17 Gesprek met de heer E. de Graeve, april 2003.
18 Gesprekken met de heren F. ten Siethoff, Den Haag, en P. Zandstra, Amersfoort, mei/juni 2003.
19 F. Springer, ‘Japanse notities (3)’, Haagsche Courant, 22 april 2000.
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Februari 1958. Afscheid van Nederland. Joky en Carel Jan Schneider vertrekken naar Nieuw-Guinea.
Collectie F. Springer.
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Selamat jalan, Bon voyage
en andere afscheidsformuleringen in het werk van F. Springer*
Ad Zuiderent
Exotische decors
Hoewel de verhalen van F. Springer zich veelal in verre buitenlanden afspelen, doet
men zijn werk zeer tekort door zich vooral en uitsluitend te richten op de exotische
decors. Deze decors kent de schrijver altijd uit eigen ervaring: Nederlands-Indië in
de jaren dertig en tijdens de Japanse bezetting, Nederland in de jaren vijftig,
Nieuw-Guinea begin jaren zestig en vervolgens een hele reeks diplomatieke
standplaatsen die een schaduw en soms een lichte vertekening te zien geven van
Springers eigen levensroute: New York, Bangkok, Dacca, Teheran, Luanda. Alleen
Europese standplaatsen als Brussel, Straatsburg en Oost-Berlijn ontbreken vooralsnog
in dit rijtje.
In de terugblik die Springers werk vrijwel voortdurend biedt, worden deze decors
wel opgemerkt en tot leven gebracht, maar die blik richt zich toch vooral op de
subtiliteit van menselijke verhoudingen en op het onvermogen van mensen om de
meest essentiële gevoelens over te brengen op wie deze gevoelens aangaan. Wie in
Springers Verzameld werk (2001) de tussen 1962 en 1998 verschenen romans,
verhalen en novellen achter elkaar leest, zal bijvoorbeeld opmerken welke belangrijke
rol ‘afscheid’ daarin speelt. Maar tegelijk ook hoe onmogelijk het voor de meeste
personages is om bevredigend afscheid te nemen.

Diplomatiek afscheid
Zeker, er zijn vormen van afscheid waar een schrijver als Springer zijn hand niet
voor omdraait. In de diplomatieke wereld wuift men elkaar voortdurend uit; in zijn
zo dicht tegen de vertrouwde werkelijkheid aan leunende romans en verhalen dus
ook. Maar het is de vraag of zulk uitwuiven echt een afscheid is. In Bougainville
(1981) becommentarieert de verteller zo'n afscheidsreceptie met de woorden: ‘Geen
hechter en aangenamer maffia dan diplomaten op een afscheidsfuifje.’ Eerder in
dezelfde roman had iemand al gezegd: ‘In ons vak zien we elkaar altijd
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vlugger terug dan we beseffen - daarom neem ik geen afscheid van jullie.’ Dit soort
afscheid telt dus niet, want het is een leeg ritueel. Afscheidsrecepties zijn vooral
social events, waar men onder het mom van het afscheid van enkelingen vooral komt
om vele anderen te spreken.
Verder zijn er nogal wat momenten waarop iemand ‘goede reis’ gewenst wordt,
in wat voor taal dan ook (‘selamat jalan’, ‘bon voyage’). Maar pas wanneer een
dergelijke neutrale afscheidsgroet meer is dan een beleefdheidsfrase, wordt het
interessant. Of die aandacht voor afscheid specifiek een kwestie is van de ‘Indische’
Springer, betwijfel ik. Weliswaar staat een groot deel van de op Indië betrekking
hebbende literatuur van de laatste decennia in het teken van terugblik en definitief
afscheid, maar dat geldt in feite voor alle literatuur waarin een schrijver put uit het
eigen verleden. Springer is zo'n schrijver. En waar hij een groot scherm van fictie
om zijn eigen ervaringen heen zet, creëert hij toch personages die onontkoombaar
afscheid moeten nemen van een wereld waaraan en vooral van personen aan wie zij
gehecht geraakt zijn, Indisch of niet.
Verschillende van Springers boeken staan vrijwel geheel in het teken van het
afscheid. Soms, zoals in Bougainville - dat niet voor niets de ondertitel Een
gedenkschrift kreeg - wordt zo'n afscheid verhevigd door een reünie, want die vormt
er de bevestiging van. Vaak lijkt het alsof er afscheid genomen wordt van een decor,
zoals titels als Tabee, New York (1974), Teheran, een zwanezang (1991) en ‘Bangkok,
een elegie’ (in Allemaal gelogen, 2002) suggereren. Met de hem kenmerkende
onder-koeldheid vestigt Springer met elk van deze titels de indruk dat er afscheid
wordt genomen van een stad of dat daarop wordt teruggeblikt. Maar die aandacht
voor het decor bedriegt; het gaat om de spelers. In Tabee, New York gaat het vooral
om het afscheid van een vroegere geliefde, in Teheran, een zwanezang over het
afscheid van een nieuwe geliefde en in ‘Bangkok, een elegie’ over het afscheid van
een oude kennis.

Tabee, New York
‘Afscheid nemen van je geliefde is het wreedste’, zegt, in Teheran, een zwanezang,
de schrijver-fantast Toby tegen zijn Iraanse secretaresse Patricia Jahanbari. Hij heeft
het dan weliswaar over een ander stel, maar Patricia heeft wel door dat het ook over
hun eigen afscheid gaat; ze kijkt hem namelijk aan, ‘zoals ze [hem] nog nooit had
aangekeken’. Voordien had Toby diverse keren aan Patricia zijn liefde verklaard,
onder meer toen hij vanuit de lobby van het Hilton-hotel telefonisch afscheid van
haar nam, omdat hij de volgende dag bij de Sjah op bezoek zou gaan (wat, in de
tumultueuze dagen van eind 1978, wel eens zijn einde zou kunnen betekenen). Zijn
bezwerende afscheidswoorden - ‘I know I know, geeft niks, geeft niks, I love you,
geeft niks! I love

Indische Letteren. Jaargang 18

149
you!’ - werden door een journalist die ze aanhoorde, becommentarieerd met: ‘Niets
is ontroerender dan verdoemde liefde, buddy [...]. En die bloeit het mooist om vijf
voor twaalf.’
Die journalist is op dat moment natuurlijk een spreekbuis van de schrijver: vlak
voor het afscheid is de verdoemde liefde op haar hoogtepunt. Dat maakt zo'n afscheid
ook zo dramatisch. Maar de uitwerking van dat drama is bij Springer steeds weer
anders.
Neem nu Tabee, New York. Kort samengevat is de geschiedenis van deze novelle
de volgende: Rudy, jong diplomaat op het Nederlands consulaat in New York, ontmoet
zijn jeugdliefde uit Indië, Dollie (nu Dola), die getrouwd is met de patser Menno
Spanjer (bekend uit diezelfde jeugd); de liefde bloeit weer op, het huwelijk van Dola
en Menno komt door andere oorzaken in een diep dal, er is uitzicht op een langduriger
relatie tussen Rudy en Dola, maar Rudy wordt nogal plotseling overgeplaatst, slaagt
er niet in dit aan Dola te vertellen en vertrekt met de diplomatieke noorderzon. Tussen
de bedrijven door wordt er verteld over verdwenen Nederlandse huisvaders die Rudy
moet opsporen en wordt er door hem uitgebreid teruggeblikt op het verleden op Java.
Wat in dit verband vooral van belang is, is dat Rudy destijds in Indië zijn liefde
voor Dollie openlijk heeft geloochend: hij is niet voor haar opgekomen toen zij hem
om hulp riep en hij heeft zich grof over haar uitgelaten - haar uitgemaakt voor ‘rotkip’.
Drie soorten afscheidsscènes vallen er in deze novelle te onderscheiden: het
afscheid in één of twee woorden, het felle, afwijzende afscheid en het zwijgende
afscheid. De eerste soort is erg neutraal; de tweede is weliswaar fel, maar verbergt
vaak een gebrek aan diepte in de relatie van degenen die afscheid van elkaar nemen;
de derde is de meest dramatische.
Aan het eind van hun eerste ontmoeting in Amerika, op een bijeenkomst van de
vereniging Nusantara, van ‘hen die het Oude Indië gekend hebben’, bestaat de
afscheidsdialoog tussen beiden uit niet meer dan: ‘Dag Rudy’, ‘Dag Dola’. Vele
jaren eerder, toen Dollie een keer met haar vader was meegekomen naar een politieke
vergadering bij Rudy thuis (op Java dus), was het afscheid nog beschroomder geweest:
‘Dag’, ‘Dag’. Ook bij latere ontmoetingen in New York is het niet veel meer dan:
‘Bye, Rudy’ of ‘Nou dag’. Niet bepaald literaire hoogstandjes, zulke
afscheidsformuleringen. Je krijgt als lezer de neiging om te roepen: ‘zeg nu eens echt
wat je op je hart hebt’ of ‘maak er eindelijk eens wat moois van’. Maar dat zal niet
gebeuren; dat voel je op je Hollandse klompen aan.
Gelukkig voor de lezer die van afwisseling houdt, zijn er ook gevallen dat het er
grover aan toe gaat, vooral bij een afwijzend afscheid, zoals van de Nederlandse
huisvader Piet D, die in Amerika zijn vrouw en kinderen verlaat met de woorden:
‘Ik kots van de rotzooi’ en daar later nog een ansichtkaart overheen stuurt, met de
tekst: ‘Jullie kunnen
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Tabee, New York, negende druk, 2001.
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allemaal de pest krijgen. I'm fine, Piet.’ Of zoals wanneer Rudy tegenover Dollie
zijn spijt wil betuigen omdat hij zijn liefde voor haar heeft verraden, en zij hem
toeroept: ‘Ga weg, mispunt, ga weg, ga weg.’ Deze toon van felle afwijzing klinkt
ook in haar Amerikaanse huis, wanneer de behoorlijk overspannen Menno hun vriend
Ferrie afblaft met: ‘Als je niet onmiddellijk oprot, bega ik een ongeluk.’ Springer
weet wat de lezer nodig heeft: het is een verademing om de beschroomde
afscheids-zinnetjes afgewisseld te zien met dergelijk grof geschut van afwijzing.
Maar het is duidelijk dat Rudy en Dola meestal anders met elkaar omgaan. Ze
blinken vooral uit in het zwijgende afscheid, soms ook bij afwijzing. Al bij het
verlaten van de schuilkelder in Bandoeng, waar ze samen hand in hand gezeten
hadden, was Dollie weggehuppeld zonder ook maar om te kijken. Bij het vertrek
naar Holland na de oorlog kijkt de nog steeds beledigde Dollie finaal door Rudy
heen. Maar vooral: bij hun allerlaatste afscheid, op Grand Central Station, in de
verwachting dat ze zeer binnenkort voor langere tijd samen zullen zijn (hoewel Rudy
al weet dat dat niet het geval zal zijn) kussen ze elkaar heftig en zucht Dollie,
inmiddels in de trein gezeten, opgelucht. Maar ze zwaaien zelfs niet en er wordt niets
meer gezegd.
We zijn dan op minder dan een bladzij van het einde. De journalist in Teheran,
een zwanezang had met terugwerkende kracht gelijk: het hoogtepunt van de
‘verdoemde’ liefde ligt ook hier vlak voor het afscheid. In de laatste alinea's wordt
alleen nog verteld over Rudy's afscheid van zijn werk: een afscheidsdineetje (voor
een receptie is hij nog niet belangrijk genoeg), eindigend met een opgelucht
toegeroepen ‘Bon voyage!’ Zo, als contrast, vormen zulke afscheidsclichés natuurlijk
de genadige dolkstoot waarmee de schrijver zijn slachtoffer uit zijn lijden helpt. Maar
vooral is Rudy hiermee het prototype van een personage dat geregeld in het werk
van Springer opduikt: degene die erin slaagt te verdwijnen, zonder voor de
belangrijkste achterblijvers ook maar een berichtje achter te laten; iemand die helemaal
niet in staat is om afscheid te nemen, maar liever stilletjes achter de horizon verdwijnt.
Springer heeft herhaaldelijk gezegd dat dergelijke personages hem fascineren. Ze
verschillen minder van anderen dan je zou denken: als het erop aan komt, zou
menigeen er zo wel vandoor willen gaan.

Teheran, een zwanezang
Ook Teheran, een zwanezang is, behalve een hilarische roman over de Iraanse
samenleving eind jaren zeventig, een tragisch liefdesverhaal. Er is in het werk van
Springer geen roman waarin de liefde zo nadrukkelijk en zo vaak wordt uitgesproken
als deze. Ook al is de hoofdpersoon als schrijver van biografieën een oplichter, in
de verwoording van zijn liefde maakt hij een oprechte indruk. Niet hij is het grote
mysterie, maar zijn tegenspeelster Patricia. Zij is dat niet alleen voor hem, maar
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ook voor de lezer. Zo is het niet zonder meer duidelijk welke rol zij nu speelt: is zij
aan Toby toegewezen als secretaresse om hem te bespioneren? zal zij hem als
springplank gebruiken om Iran te kunnen ontvluchten? houdt zij werkelijk van Toby,
zal zij hem volgen naar het buitenland en bij hem blijven?
Dat Toby zelf, eind 1978, begin 1979, weg zal moeten uit Teheran, lijdt geen
twijfel - toen de roman in 1991 verscheen, wist iedere lezer dat twaalfeneenhalf jaar
eerder in Iran de islamitische revolutie had plaatsgevonden -, maar de vraag is: verlaat
hij de stad levend of dood? (Het woord ‘zwanezang’ doet je het ergste vrezen.) Het
afscheid van de stad is daarom veel minder belangrijk dan dat van Patricia of
misschien zelfs van het leven.
Toby is tijdens het afscheid een stuk actiever in het bespelen van zijn geliefde dan
Rudy in Tabee, New York. Wel weet ook hij op cruciale momenten van zwijgen,
maar hij stelt tenminste nog vragen en verklaart Patricia voortdurend zijn liefde. Het
is juist Patricia die zwijgt, dan wel iets nietszeggende debiteert. Als Toby haar met
nieuwjaar (zij is dan bij haar vader in Isfahan) door de telefoon vraagt wanneer ze
elkaar weer zullen zien, beëindigt zij het gesprek met: ‘Ik kan niets zeggen...’, een
antwoord dat Toby zwijgend becommentarieert met: ‘Vlakke, neutrale
afscheidswoorden, van haar, van mij.’
Een andere keer, wanneer hij op de fiets van haar huis vertrekt om door een
brandend Teheran terug te gaan naar het consulaat, zegt zij bezorgd: ‘O Toby, be
careful.’ Maar hij verdwijnt met een geruststellend, maar vooral bezwerend: ‘Don't
worry, Pat. Mij kan niets gebeuren. Good night, Pat.’ In zulke bezweringen uit zich
Toby's heilige vertrouwen in een goede afloop, die hij denkt te kunnen beïnvloeden
door maar tegen haar te blijven praten (desnoods door onzin uit te kramen).
Het meest bezwerend is wat Toby tegen zichzelf zegt in het telefoongesprek waarin
Patricia hem aanraadt om zonder haar uit Teheran te vertrekken:
Ik moest praten, praten, pleiten. Ik moest haar stem vasthouden. Nooit,
nooit mocht dit gesprek afbreken. Ik wist dat ik haar dan voorgoed zou
verliezen. Ik zei dat ik alles heel goed begreep [...], maar ik wou bij haar
blijven, daar kwam het op neer. ‘Bij je blijven, bij je blijven!’ riep ik.
‘Meehelpen. Pers met de Perzen...’ Nog meer onzin bleef ik haar toeroepen
tot de zoemtoon, steeds harder, steeds snerpender, mij overstemde.1
Dat is nog eens wat anders dan dat zwijgen van Rudy: maar een verhaal van Springer
kan kennelijk niet zonder zwijgers, want het spreken van de hoofdpersoon wordt
gecompenseerd door het zwijgen van zijn tegenspeelster. Patricia is, door in Teheran
te blijven en door bij het afscheid weinig of niets te zeggen, degene die onvindbaar
verdwijnt. Het grote
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verschil met Tabee, New York is dat we dit alles alleen weten via de blik en de
gedachten van een ander.

De perfecte afscheidsscène
Ook wanneer de titel dat niet doet vermoeden, speelt afscheid nemen in het werk
van Springer een belangrijke rol. De schrijver grijpt zelfs herhaalde malen zelf in
om het zwijgen van personages draaglijk te maken. Zo wordt in Sterremeer (1990)
het afscheid van de in coma geraakte Robie Sterremeer beklonken met een citaat van
John Keats: ‘Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter...’ (Einde
verhaal). De citerende verteller neemt op die manier de plaats in van de personages
voor wie spreken werkelijk geen zin meer heeft.
Waar er bij het afscheid wél wordt gesproken, en soms zelfs royaal, dragen de
afscheidswoorden bij aan gevoelens van onechtheid en fictie. Zo zijn in Quissama
(1985), de roman van Springer met het meeste bordkarton en filmdecor, de
afscheidswoorden van zijn personages opgenomen in een totaalenscenering. Uiterst
joviaal zijn de woorden waarmee Pauline, de geliefde van King Velderman, en de
gasten die op hun balkon naar rellen in de Angolese hoofdstad hebben zitten kijken,
afscheid van elkaar nemen: ‘“Thanks for the show, Pauline,” riepen ze en zij omhelsde
ze allemaal en liep met ze mee naar het portaal. “Ciao, Pauline!” riepen ze nog vanuit
het trappenhuis.’ De verteller laat vervolgens weten dat dit wat hem betreft een
perfecte afscheidsscène was:
Weer zo'n onuitwisbaar beeld: zoals ze daar stond, over de leuning
gebogen, naar beneden turend, luisterend naar het geklos van de gasten
op de trap, nog een allerlaatst tinkelend ‘ciao’ achter hen aan werpend, als
een kostbaar afscheidsgeschenk.2
Dat Pauline echt een ster is in het afscheid nemen, blijkt wanneer zij uit Luanda naar
Europa vertrekt. Zij zingt dan in Kings oor: ‘Ev'ry time we say goodbye I die a little’,
woorden van Cole Porter. King zegt daar dan over: ‘Feilloos koos zij de passende
omlijsting voor onze laatste zoen.’ Die omlijsting is een citaat; deze keer niet geleverd
door de schrijver, maar door het personage. Of het veel uitmaakt, is de vraag, want
Pauline is een personage van wie je je bij lezing van de roman meer en meer gaat
afvragen of ze soms alleen maar bestaan heeft in de verbeelding van King Velderman.
Passende afscheidszinnen lijken alleen door de schrijver zelf te kunnen worden
bedacht of door een fantast als King Velderman, die een hele relatie bij elkaar verzint.
Het werkelijke afscheid in dit boek vindt plaats op het moment dat de verteller
van deze hele geschiedenis, Charles Enders, voor zijn ogen, maar op afstand, ziet
hoe King Velderman vertrapt wordt door de olifanten. King roept dan ‘Charlie, old
boy!’; eerder begroetings- dan af-
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scheidswoorden. Voor zichzelf (en dus voor de werkelijkheid) lijkt King niet zulke
mooie, passende, citerende afscheidswoorden te kunnen vinden als voor zijn
gefingeerde geliefde.

Weemoedigheid
De wanhoop die in deze afscheidswoorden voelbaar is, maakt in later werk meer en
meer plaats voor weemoed en gevoelens van verzoening. In Bandoeng-Bandung
(1993) is sprake van een verzoenend afscheid, wanneer de ontmoeting tussen
oud-politicus Chris Regensberg en zijn vroegere klasgenoot, de Bandungse
taxichauffeur Si-Otto (al weer iemand die zich verraden zou kunnen voelen), eindigt
in een zwijgende omhelzing en Regensberg zich realiseert: ‘Alles is gezegd, zo is
het goed.’
En ook in Kandy (1998) blijkt een afscheid niet definitief te hoeven zijn. De
teruggevonden jeugdliefde Pinkie, de enige jeugdliefde in Springers werk naar wie
een hoofdpersoon actief op zoek gaat (ook in dat opzicht ontwikkelt zijn werk zich
dus), fluistert haar tegenspeler Taffy aan het eind van hun gesprek - waarin, zo te
zien, ook het belangrijkste ongezegd blijft - hun vroegere wachtwoord toe: ‘Tot in
den doet.’ De deur tussen hen beiden lijkt hiermee niet definitief te worden
dichtgegooid en er is zeker geen sprake meer van een wanhopig afscheid, zoals in
Tabee, New York. De afscheidswoorden zijn wel een citaat, maar dat is destijds een
eigen tekst geworden. Het afscheid wordt hier dus vertolkt in woorden van
verwantschap. Deze afscheidswoorden bevestigen dat Pinkie en Taffy elkaar hebben
teruggevonden.
Eindigde Tabee, New York met: ‘Godallemachtig, wat heb ik gedaan.’ Kandy
eindigt met: ‘Pinkie, Pinkie, riep hij, wilde hij roepen, maar hij riep het niet, en terwijl
de lift naar beneden zweefde wist Steyn dat de weemoed die hij nu voelde, hem nooit
meer zou verlaten.’

Begroeting als afscheid
In zijn meest recente boekpublicatie, Allemaal gelogen, heeft Springer naast verhalen
en gedichten nogal wat beschouwingen opgenomen uit de jaren tussen 1958 en 1998.
Maar waar de schrijver in deze beschouwingen ook op reflecteert, niet op het belang
van afscheid in literatuur of leven. Hooguit doet hij dat indirect in een column getiteld
‘Hoe begroet ik iemand op onvergetelijke wijze’. Springer prijst hierin de Duitse
schrijver Hans Erich Nossack om de claus waarmee in een van diens romans een
schrijver een vrouw begroet die hem om zijn handtekening vraagt: ‘Mit Ihnen lohnt
es sick zu sterben.’ Vervolgens laat Nossack dat ook gebeuren, door schrijver en
bewonderaarster samen te laten omkomen bij een auto-ongeluk.
Het verschil tussen literatuur en leven maakt Springer vervolgens tegelijk komisch
en schrijnend duidelijk, wanneer hij vertelt hoe hij
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ooit op een diplomatieke receptie heeft geprobeerd met dezelfde zin een vrouw te
versieren en hoe deze begroeting spontaan een afscheid werd, zij het een afscheid
zonder enige allure. Wat in literatuur zo gewoon lijkt, is het in het dagelijks leven
niet; en de verhouding tussen de alledaagse werkelijkheid en de literaire verbeelding
ervan is derhalve ingewikkelder dan je bij je lectuur van bijvoorbeeld Springers eigen
werk zou denken.

‘Alles is gezegd, zo is het goed’
Een mooi voorbeeld van een begroeting die tegelijk een afscheid is (of liever: van
het omgekeerde), biedt Bandoeng-Bandung. De naar Indonesië teruggekeerde Chris
Regensberg heeft zich een nostalgische rondrit per taxi door Bandung laten
welgevallen, daarbij gesteund door een spraakzame chauffeur. Bij het afscheid roept
hij deze toe: ‘Bedankt voor de goede zorgen.’ Vervolgens hoort hij geheel verbluft
dat de chauffeur hem bij het wegrijden toeroept: ‘U ook bedankt, meneer Regensberg!’
Wat een vriendelijk maar terloops afscheid had kunnen zijn, blijkt daarmee het begin
te worden van een hernieuwde kennismaking met het verleden: de chauffeur was
zijn vroegere klasgenoot Otje Blanchet geweest. Deze had Regensberg herkend;
Regensberg hem niet.
Pas na dit afscheid beseft Regensberg dat er een veel intenser en weemoediger
afscheid op zal volgen. De afscheidswoorden vormen het begin van een gezamenlijke
reis in de tijd - hele stukken van zijn jeugd komen weer in Regensbergs herinnering
terug, inclusief het pijnlijke afscheid tijdens de Japanse bezetting. Daar vraagt hij
later naar: ‘Heb ik je toen verraden, ik bedoel, voelde je je toen verraden?’ En Si-Otto
reageert ‘Verráden, Chrissie? Ai nou, wie is verraden? Jij bent gegaan en ik ben
gebleven. Zo is het leven, such is life, zegt de Engelsman. Verraden? Wie zegt dat,
Chrissie? Waarom...’
‘Zo is het leven.’ Het lijkt wel of met deze woorden allen die in het werk van
Springer uit andermans leven zijn verdwenen zonder fatsoenlijk afscheid te hebben
genomen, van schuld of verraad worden vrijgepleit. Daarom kan deze geschiedenis
ook eindigen met het zwijgende afscheid van iemand die zijn vriend niet opnieuw
wil verraden:
[...] opeens knelden Otto's armen om hem heen. De sik prikte in zijn hals
en hij sloeg zijn armen om Otto's schouders en drukte hem tegen zich aan.
Gelukkig en wanhopig tegelijk - zo had hij zich nog nooit gevoeld. Gejuich
vanbinnen, een dikke prop in zijn keel, snikken in de diepte. Ik ben nog
steeds zijn vriend, ik voel het. Ik wil eeuwig hier blijven staan, veilig bij
Otje. Ik heb hem verraden, maar ik ben nog steeds zijn vriend. Ze lieten
elkaar los, keken elkaar niet meer aan, zeiden niets meer tegen elkaar.
Alles is gezegd, zo is het goed.3
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Springer is een meester in dit soort scènes. Meer en meer slaagt hij erin zijn
personages de confrontatie te laten aangaan met hun eigen sentiment. Vluchten,
stilletjes achter de horizon verdwijnen, hoeft niet meer.
Ad Zuiderent (1944) is als universitair docent Nieuwe Nederlandse Letterkunde
verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij publiceerde verschillende
artikelen over F. Springer.

Eindnoten:
* Dit artikel is een bewerking van een onder dezelfde titel gehouden lezing, uitgesproken op 25
januari 2002, ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van F. Springer.
1 Teheran, een zwanezang, 1991, p. 324.
2 Quissama, 1993, p. 120.
3 Bandoeng-Bandung, 1995, p. 144-145.
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Uitnodiging
Op vrijdag 10 oktober 2003 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse
Letterkunde weer een lezingenmiddag. Het tweede gedeelte van de middag hangt
samen met de presentatie van het boek van Kees Snoek over het voorgeslacht van
E. du Perron op Java, een publicatie van KITLV Uitgeverij.
Programma:
14.00 uur:

Opening.

14.05 uur:

Joop van den Berg: Twee visies op een
vooroordeel. De romans Half bloed
(1879) van H. de Veer en Halfbloed
(1946) van Johan Fabricius.

14.30 uur:

Esther Captain: Daar zijn ze! De Indische
derde generatie in de Nederlandse
letteren.

14.55 uur:

Theepauze.

15.30 uur:

Marie-Odette Scalliet: Raden Saleh, een
vorstelijk portretschilder.

15.55 uur:

Kees Snoek; Over Manhafte heren en
rijke erfdochters. Het voorgeslacht van
E. du Perron op Java.

16.30 uur:

Presentatie.

16.45 uur:

Sluiting.

Plaats: Universiteit Leiden, gebouw 1175 (Centraal Faciliteitengebouw), Witte
Singel/Doelencomplex (achter het Rapenburg ter hoogte van de Doelensteeg). Zaal
028.
De toegang is gratis.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
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Uitnodiging
Op zondag 9 november 2003 organiseert de Werkgroep IndischNederlandse
letterkunde haar jaarlijkse Bronbeek-symposium. Dit jaar is het thema: ‘Het KNIL
en de literatuur’.
10.00

Ontvangst met koffie.

11.00

Peter van Zonneveld: Opening.

11.05

Fred Lanzing: Het KNIL en de
beeldvorming. Feiten en misvattingen.

11.35

Jaap de Moor: Liever de pen dan het
zwaard. Militaire auteurs in
Nederlands-Indië.

11.50

Harm Stevens: Arthur Hille leeft!
Krijgsverrichtingen van de 1e luitenant
A.E. Batten.

12.05

Dirk Staat: Hoogtepunten uit de collectie
van Museum Bronbeek.

12.20

Discussie.

12.30

Lunchpauze.

14.15

Edwin Wieringa: Een beulsknecht van
het KNIL. Goed en fout, toen en nu in
Manguwijaya's roman De wevervogels.

14.30

Gerard de Vriend: Beeldvorming door
kinderboeken.

14.45

Bert Tahitut Van anak kolong tot
kampong diem. Het Maleis in de kazerne.

15.00

Theepauze.

15.30

Vilan van de Loo: De wereld van Lin
Scholte (1921-1997), anak kompenie.

15.45

Wies van Groningen: ‘Mijn vader was
ook in het KNIL’. Gesprek met Peter van
Zonneveld.

16.20

Discussie.

16.45

Afsluiting en borrel.

Het programma wordt gelardeerd met soldatenliedjes. In de pauze bestaat de
gelegenheid het museum te bezoeken.
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Plaats: Bronbeek. Congres- en reüniecentrum Kumpulan, Velperweg 147, 6824 MB
Arnhem.
Toegangsprijs: € 12 inclusief koffie, thee en een borrel.
Lunch: Als u de lunch in Bronbeek wilt gebruiken, kunt u dat aangeven op het los
bijgevoegde inschrijfformulier. Een portie nasi rames kost € 12. Dit bedrag dient
evenals de toegangsprijs van te voren te worden betaald. Zie verder het
inschrijfformulier.
Nadere informatie: tel. 0172-416272, of e-mail: marrambv@cistron.nl
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Literaire Salon in Het Indisch Huis
Binnen en buiten het gareel
Al enkele keren heeft de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde in het Indisch
Huis te 's-Gravenhage een Literaire Salon georganiseerd. Onder leiding van
gastvrouwe Vilan van de Loo worden daar interessante causerieën met een lichtvoetig
karakter gehouden, die het publiek uitnodigen tot reageren. Dit jaar zullen enkele
Salons gewijd zijn aan het thema ‘Binnen en buiten het gareel’. Wiens gareel? En
waarom erbuiten? Deze en andere vragen komen aan de orde op zondagmiddag 23
november (aanvang 14.00 uur). Peter van Zonneveld vertelt over de verzen van de
Indonesische dichter-prins Noto Soeroto, bekend van bundels als De geur van moeders
haarwrong (1916). Later in zijn leven keerde Noto Soeroto vanuit Nederland terug
naar zijn land van herkomst, maar of hij daar met open armen ontvangen werd? Inde
causerie van Gerard Termorshuizen over Soewarsih Djojopoespito komen ook zijn
persoonlijke herinneringen aan deze schrijfster aan de orde; hij ontmoette haar in
1970. Zij is de auteur van het roemruchte Buiten het gareel (1940) dat mede dankzij
E. du Perron totstandkwam.
Het Indisch Huis, Javastraat 2b te 's-Gravenhage, telefoon 070-346.26.16.
Let op: anders dan voor de lezingenmiddagen is hier een toegangsprijs van € 5.
Vanwege de beperkte ruimte wordt reserveren aanbevolen.
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[Nummer 4]
Redactioneel
Dit decembernummer is geheel gewijd aan de Tweede generatie Indisch-Nederlandse
auteurs - met een vooruitblik op de Derde generatie. De bijdragen zijn de neerslag
van de lezingen en interviews van ons Bronbeek-Symposium op 3 november 2002,
met enkele aanvullingen van later datum: een bijdrage van Widjajanti Dharmowijono
over Alfred Birney in Indonesië, en een vraaggesprek met Adriaan van Dis. Op het
symposium traden ook Madeleine Gabeler op, die poëzie voordroeg, en Jill Stolk,
die een column ten gehore bracht.
De gebundelde essays en interviews variëren in omvang en diepgang en zijn
bedoeld om de karakteristieken van de literatuur van de Tweede generatie (opnieuw
en meer systematisch) ‘op de agenda’ van lezers, critici en onderzoekers te zetten.
Verder bevat dit nummer de uitnodiging voor de lezingenmiddag in Leiden op 30
januari 2004.

Indische Letteren. Jaargang 18

162

‘De een draagt een bril en de ander is Indisch’
Inleiding op de literatuur van de Tweede generatie Indisch-Nederlandse
auteurs
Bert Paasman
Naamgeving
De schrijvers die in dit nummer van Indische Letteren behandeld worden, zijn alle
Nederlandse schrijvers, die thuishoren in de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Als
wij ze met Tweede generatie Indisch-Nederlandse of Tweede generatie
Moluks-Nederlandse auteurs aanduiden, is dat niet om ze de toegang tot die
algemeen-Nederlandse literatuurgeschiedenis te ontzeggen, niet om ze in een laatje
te stoppen en vervolgens te vergeten, niet om ze te stigmatiseren, maar om een bepaald
aspect van hun leven en werk, onzes inziens een buitengewoon belangwekkend
aspect, de relatie met Nederlands-Indië en Indisch/Moluks Nederland, beter te kunnen
belichten. Dat deze auteurs en hun werk dus ook geheel anders benaderd en bestudeerd
kunnen worden, is vanzelfsprekend. Het verwijt van stigmatisering door sommige
auteurs gemaakt aan het adres van literatuurcritici en -historici is overbodig: zinvolle
bestudering vraagt soms om pragmatische of didactische afbakening. En iedereen is
zich daarbij bewust van het feit dat een dergelijke afbakening nooit recht doet aan
alle facetten van iemands oeuvre. Alle te behandelen auteurs hebben dan ook veel
meer verdiensten dan het schrijven van Indisch/Moluks-Nederlandse literaire werken.
Nog overbodiger is het verwijt gemaakt aan Rob Nieuwenhuys, dat de
Tweede-generatie-auteurs niet in zijn Oost-Indische spiegel behandeld worden:
immers Nieuwenhuys rondde de Spiegel omstreeks 1970 af, terwijl die generatie pas
omstreeks 1980 van zich deed spreken. Wel kan geconstateerd worden, zoals
Nieuwenhuys zelf ook gedaan heeft, dat zijn voorspelling dat de Indisch-Nederlandse
literatuur geen toekomst meer zou hebben,1 geloochenstraft is. De
Eerste-generatieliteratuur bleef bloeien, zelfs tot vandaag de dag (in 2002 verscheen
de jongste roman over Indië van Hella Haasse: Sleuteloog), en de
Tweede-generatieliteratuur kwam er na 1980 als een grote verrassing bij: literatuur
over Indië en het Indische of Molukse door mensen die er niet geboren en getogen
waren, of soms nog net geboren en vervolgens op
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jeugdige leeftijd gemigreerd. Misschien was dat anno 1970 wel onvoorspelbaar,
anders dan nu, nu we aan literatuur van Tweede-generatiemigranten, of nieuwkomers
gewend zijn.
In de literatuurwetenschap verstaat men onder een generatie globaal: een groep
auteurs met sterke overeenkomsten in hun biografie en hun oeuvre. Ze worden vooral
gekarakteriseerd in verhouding tot hun voorgangers (in ons geval de Eerste generatie)
en tot hun opvolgers (mogelijk een Derde generatie). De biografische overeenkomsten
zijn voornamelijk hun geboortejaren, hun achtergronden en de jaren waarin hun
eerste belangrijke werken verschijnen; de literaire overeenkomsten zijn vooral hun
vormgevingsprincipes, noem het poëtica, en hun boodschap, noem het thematiek.
De Tachtigers in de negentiende en de Vijftigers in de twintigste eeuw zijn de meest
bekende literaire generaties in de Nederlandse literatuur. De schrijvers en dichters
die wij hier bespreken voldoen wel aan die globale kenmerken: zij zijn rond de jaren
1950-1955 geboren, uit ouders van wie er ten minste één, soms twee in
Nederlands-Indië verblijf gehouden hebben en ze hebben in ten minste een deel van
hun werk de dekolonisatie van Nederlands-Indië als onderwerp. Ze beginnen rond
1980 met publiceren. Alleen in hun vormgeving zijn de overeenkomsten minder
groot, al kan men in stijl en taalgebruik wel vaak het orale karakter, de parlando-stijl
zoals Nieuwenhuys die noemt, en het Indisch-Nederlands met Maleise woorden en
uitdrukkingen onderscheiden. Maar deze vormkenmerken zijn niet nieuw en niet
exclusief en worden soms gedeeld met de Eerste-generatie-auteurs en hun literaire
voorgangers.
Ook in de psychotherapie wordt het begrip generatie gehanteerd. Kinderen van
oorlogs- of geweldslachtoffers worden ook als Tweede generatie aangeduid. Het is
duidelijk dat voor sommige Tweede-generatie-auteurs deze kwalificatie ook geldt,
zoals blijkt uit hun biografie of uit hun werk: zij zijn kinderen van slachtoffers van
de Japanse bezetting, van de Bersiap en de Indonesische revolutie; soms ook nog
van een traumatische repatriëring. In het werk van bijvoorbeeld Jill Stolk, Alfred
Birney, Theodor Holman en Adriaan van Dis zijn het vooral de vaders die het gezin
en daarmee ook de kinderen met hun trauma belasten. Gaat het kind de deur uit of
sterft de vader, dan verandert de levensstijl ingrijpend, en kan er effectief begonnen
worden met de verwerking van het overgeërfde leed. De even ontroerende als
hilarische discussies van de ikfiguur met zijn moeder in Holmans Het blijft toch
familie (2001) zijn mijns inziens uitingen van zo'n verwerkingsproces - dat kan
variëren van therapie en praatgroepen tot het op kunstzinnige en literaire manier tot
expressie brengen van het geleden verleden. Hoe reëel dit gegeven buiten de literatuur
is, tonen de activiteiten van de Stichting Icodo (Informatie- en Coördinatieorgaan
Dienstverlening Oorlogsgetroffenen) en de Vereniging KJBB (Kinderen uit de Japanse
Bezetting en Bersiap). Dit motief, kind van getraumatiseerde ouders te
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zijn, is een belangrijk literair motief van sommige van de Tweede-generatie-auteurs,
maar speelt mijns inziens geen rol in de naamgeving.
Een derde toepassing van het begrip generatie, in het bijzonder Tweede generatie,
is voor onze auteurs van groter belang. Het sociologisch begrip ‘kind van
migrantenouders’, meestal niet in het land van herkomst, maar in het land van
aankomst geboren en getogen - met als uitzondering die kinderen die op zeer jeugdige
leeftijd gemigreerd zijn. Zij zijn op school met de Nederlandse taal en cultuur
opgegroeid, al kunnen in de thuissituatie cultuur en taal van het land van herkomst
nog in ere gehouden worden. Meestal voelen zij zich Nederlander, al wordt deze
opvatting door de autochtonen niet altijd gedeeld, zeker als ze qua uiterlijk
verschillend zijn. Door zich te realiseren anders te zijn en door de sterke band met
het land van afkomst, ontstaan soms tijdelijke of langdurige identiteitsproblemen.
Als ze geen politiek vluchteling zijn, gaan ze met zekere regelmaat terug naar het
land van afkomst, om familie te bezoeken, een partner te zoeken of gewoon om van
de cultuur en natuur te genieten.
Dit begrip Tweede generatie is uiteraard in hoge mate van toepassing op de te
behandelen auteurs. De juridische situatie is weliswaar anders: de eerste generatie
Indische en Molukse Nederlanders had meestal de Europese status, vaak de
Nederlandse nationaliteit en sprak ook in het land van herkomst meestal de
Nederlandse taal en liet de Rijn als vanzelfsprekend bij Lobith in het land stromen.
Ze zijn in dat opzicht te vergelijken met de meeste Eerste-generatiemigranten uit
Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba. Voor een deel van de Molukse
migranten lag dat anders; zij waren sterker gebonden aan hun eigen cultuur en adat,
met het Moluks Maleis als taal.
In de hedendaagse migrantenliteratuur van Marokkaans-, Turks-, Somalisch-,
Chinees- of Iraans-Nederlandse signatuur, spelen de volgende elementen een
kenmerkende rol: 1. de situatie in het land van herkomst die geleid heeft tot het
vertrek; 2. de reis (soms vlucht en omzwerving) van het land van herkomst naar het
land van aankomst; 3. de confrontatie met mens en cultuur, de normen en waarden
van het nieuwe land (soms met vormen van wederzijds onbegrip tot en met
discriminatie gepaard gaand); 4. het proces van aanpassing en integratie (waarbij
meestal het leren van de taal een centrale plaats inneemt); 5. de identiteitsvraag; 6.
het terugdenken aan, soms terugreizen naar het land van herkomst of afkomst. Het
hoeft geen betoog dat in de Indisch-Nederlandse en Moluks-Nederlandse literatuur
van gerepatrieerden en hun kinderen, ditzelfde complex van motieven centraal staat.
De term Tweede-generatie Indisch- of Moluks-Nederlandse literatuur kan mijns
inziens dan ook adequaat opgevat worden als Nederlandse literatuur, met als speciale
kenmerken dat deze geschreven is door kinderen van Indische en Molukse migranten,
zo u wilt: repatrianten,
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en waarin het motievencomplex van de voorgeschiedenis, geschiedenis en de
consequenties van de migratie van Indië naar Nederland (of naar de VS, Australië,
Nieuw-Zeeland, Spanje, etc.), of vanuit een ander perspectief, de voorgeschiedenis,
geschiedenis en de consequenties van de dekolonisatie van Nederlands-Indië, een
rol van betekenis spelen. Zij het ook telkens met andere accenten. Het grote verschil
met de Eerste-generatieschrijvers is, zoals gezegd, dat de Tweede generatie Indië
niet uit eigen ervaring kent, maar uit verhalen van ouders en familieleden, uit
afbeeldingen en voorwerpen, uit culturele en kunstzinnige uitingen als kleding,
danskunst, vechtkunst, muziek, eetcultuur en literatuur, uit sociaal-culturele
happenings als familiefeestjes, selamatans, reünies en pasars malam. Dat gegeven,
Indië niet gekend te hebben en er toch over te schrijven, maakte destijds hun
manifestatie zo verrassend: vanuit Indisch Nederland probeerden zij een reconstructie
te maken van Nederlands-Indië - ook wel de ‘Indische mythe’ genoemd.
Aangezien de migratie uit Indië niet een toevallige en individuele migratie is, maar
ingegeven is door de dekolonisatie van Nederlands-Indië en het ontstaan van de
onafhankelijke republiek Indonesië, kunnen we specifieker spreken over het
motievencomplex van de voorgeschiedenis, geschiedenis en gevolgen van de
dekolonisatie van Nederlands-Indië.
Door hun leeftijd en achtergronden, door de thematiek van hun werk en ten dele
door vormkenmerken, kunnen we deze Tweede generatie bovendien nog als een
literaire generatie beschouwen.

Toekomstverwachting
Zal de Tweede-generatie-auteurs de laatste zijn, of zal er nog een Derde generatie
de literaire kop opsteken? Met andere woorden, heeft de Indisch/Moluks-Nederlandse
literatuur verdere toekomst als de Eerste en Tweede generaties de pen te rusten zullen
hebben gelegd: respectievelijk over circa 20 en 45 jaar? (Ik gun ze een lang, creatief
leven.) De criticus Carel Peeters sprak in een recensie van Nathan Sid in Vrij
Nederland (1984) enigszins denigrerend over de Tweede-generatieliteratuur als de
‘Oostindische naweeën’, Jill Stolk had er een frisser beeld voor bedacht, zij sprak in
de bundel Kleurverschil (1988) over de ‘eindmorenen van de Indische gletsjer’.
Beiden gaven aan dat een eindfase is ingetreden. Na de Boekenweek met
Indië/Indonesië als thema (in 1992) profeteerde of provoceerde Theodor Holman in
Het Parool dat de Indische literatuur nu wel ten grave gedragen kon worden gelukkig, doorbrak hij zelf deze profetie door nog een aantal prachtige verhalen met
Indische thematiek te publiceren.
E.M. Beekman besluit zijn erudiete studie over de Indisch-Nederlandse literatuur,
Paradijzen van weleer, met Maria Dermoûts oeuvre, dus
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ongeveer 1960. Olf Praamstra heeft in 1997 voorgesteld om onder de
Indisch-Nederlandse literatuur alleen de koloniale literatuur te verstaan, de erkende
genres geschreven tussen circa 1800 en 1940/50.2 Zowel de prekoloniale literatuur
uit de VOC-tijd, als de postkoloniale, met name die van de Tweede generatie, wil
hij buitensluiten. De persoonlijke ervaring met Indië is voor hem cruciaal. Voor hem
is de Indisch-Nederlandse literatuur dus al een afgesloten corpus. Zijn voorstel kreeg
overigens weinig steun zoals tijdens de door onze Werkgroep georganiseerde discussie
bleek (mei 1999). Mijn argument is onder andere dat de gehele literatuur over Indië
een sterke thematische samenhang vertoont: het proces van expansie, kolonisatie en
dekolonisatie.3 De literatuur van de dekolonisatie wordt met name door de Tweede
generatie geschreven: zij zijn degenen die stem geven aan de zwijgende meerderheid
van de voorafgaande generaties, zij schrijven in het centrum van het vroegere
koloniale rijk, vanuit een postkoloniaal perspectief, zij zijn degenen die
‘terugschrijven’ (zoals dat in de postkoloniale theorie wordt genoemd). Peter van
Zonneveld voegt daaraan in Europa buitengaats nog als argument toe, dat in deze
Tweede-generatieliteratuur de beeldvorming over Indië voortgezet wordt.4 Hij noemt
de Indisch-Nederlandse literatuur nog geen afgesloten hoofdstuk, maar waagt zich
niet aan een termijn. Wij blijven dus nieuwsgierig naar het antwoord op de vraag:
waar blijft de Derde generatie en wat zou haar speciale rol kunnen zijn voor de
Indische cultuur in het algemeen en de literatuur in het bijzonder?

Karakterisering
De belangrijkste vertegenwoordigers van de Tweede generatie zijn de prozaschrijvers
Ralph Boekholt, Marion Bloem, Jill Stolk, Nicolette Smabers, Adriaan van Dis, Ernst
Jansz, Frans Lopulalan, Glenn Pennock, Theodor Holman, Kester Freriks, Alfred
Birney en Anneloes Timmerije, en de dichters Madeleine Gabeler, Inge Dümpel,
Karin Ottenhoff, Joëtta de Jager, Eddie Lie, Eddie Supusepa, Abé Sahetapy en Djodjie
Rinsampessy.Vooral ten aanzien van de dichters ben ik incompleet: en dan bedoel
ik niet dat ook Marion Bloem, Ernst Jansz en Adriaan van Dis poëzie schreven met
Indische thematiek, maar er is nog een aantal minder bekende dichters: dikwijls
hebben ze een klein oeuvre en zijn ze bij kleine uitgeverijen of in tijdschriften
uitgegeven. Specimen van hun poëzie vindt men in de bloemlezingen
Layangan/Vliegeren. Gedichten van twaalf Indo-Europese dichters en dichteressen,
en Bersama/Samen. Gedichten van Molukse en Indische/Indo dichters in Nederland,
bijeengebracht door Madeleine Gabeler in 1996.
In de vakliteratuur zijn al vrij vroeg literaire karakteristieken van deze generatie
naar voren gebracht. Frank Vermeulen schreef in 1988 een artikel in Indische Letteren
getiteld ‘De Indische mythe’ waarin hij
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vier romans vergeleek, Geen gewoon Indisch meisje (1983) van Marion Bloem,
Nathan Sid (1983) van Adriaan van Dis, De overkant (1985) van Ernst Jansz en
Onder de blauwe sarong (1986) van Jill Stolk.5 Voor Vermeulen zijn de belangrijkste
gemeenschappelijke motieven: het Indische, de ouders, de uiterlijke kenmerken, de
groep en de reis naar Indonesië. Hij werkt deze motieven verder uit. Naderhand
volgden verdere karakteristieken in recensies en interviews. In het Oost-Indisch
magazijn (1990) door Nieuwenhuys, Paasman en Van Zonneveld wordt ook de
Molukse Nederlander Frans Lopulalan aan het auteurslijstje toegevoegd. Boukema
voegt in een artikel over de ‘Indisch-Nederlandse letterkunde’ (1992) de auteurs
Ralph Boekholt, Nicolette Smabers en Alfred Birney toe,6 en Birney zelf noemt in
zijn bloemlezing Oost-Indische inkt (1998) als nieuwe namen Glenn Pennock en
Theodor Holman.7
Peter van Zonneveld vat in zijn bijdrage over de Indisch-Nederlandse letterkunde
van de twintigste eeuw aan het recente handboek voor koloniale en postkoloniale
literaturen, Europa buitengaats (2002), de kenmerken van de
Tweede-generatieschrijvers samen als: 1. ze kennen Indië niet uit ervaring, maar uit
verhalen; 2. ze zijn nakomelingen van gerepatrieerden; 3. ze zijn opgevoed volgens
Indische normen; 4. er is meestal sprake van een dominante vaderfiguur: streng,
zwijgzaam, getekend door de oorlog; 5. ze worstelen soms met hun identiteit; 6. ze
ontmoeten vooroordelen, onbegrip en onwetendheid.8 En deze kenmerken gelden
eigenlijk evenzeer voor de auteurs als voor hun personages.
Een door mij begeleide werkgroep over de Tweede generatie, in het studiejaar
1999/2000 (Instituut voor Neerlandistiek, UvA), stelde bovendien vast dat men zich
in de zoektocht naar de eigen identiteit bedient van: geschiedkundige kennis, van
egodocumenten door ouders en familieleden, van literaire werken, van overgeleverde
Indische cultuur en van reizen naar het land van afkomst.9 Deze reizen zijn door ons
als ‘roots-reizen’ bestempeld, om ze te onderscheiden van de ‘terugkeerreizen’ van
de Eerste generatie. Deze roots-reizen leiden meestal tot het besef dat het Indië van
de ouders en grootouders niet meer bestaat, dat Indonesië een boeiend, mooi en soms
zielsverwant land is, maar niet het vaderland. De meeste auteurs hebben bovendien
een bijzonder taalgebruik, herkenbaar als een vorm van Indisch Nederlands. Aan de
door Van Zonneveld genoemde kenmerken zouden daarom de aandachtspunten:
historisch bewustzijn, Indische cultuur, stijl en taalgebruik, documentatie,
intertextualiteit en rootsreizen kunnen worden toegevoegd. Ook sociale, raciale en
genderkenmerken zouden volgens ons wel wat meer aandacht mogen krijgen: bij
alle overeenkomsten zijn er toch grote verschillen tussen het verhaal van een volbloed
Molukker, een Indo of een totok Nederlander; tussen de ervaringen van een vrouw
en van een man, of van een witte man en een donkere vrouw; tussen die van een
grote en een kleine boeng. En wat te denken van wat Esther Captain het ‘Indisch
incest taboe’ genoemd heeft: de voor-
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keur van Indo-mannen en -vrouwen voor een witte partner.10 Dit is een belangrijk
motief in de literatuur.
Dat al deze aspecten relevant zijn, blijkt bijvoorbeeld uit het Indisch oeuvre van
Marion Bloem. Zij doet een mijns inziens geslaagde poging om de gehele
Indogeschiedenis te bestrijken in respectievelijk Geen gewoon Indisch meisje (1983),
Vaders van betekenis (1989), De leugen van de kaketoe (1993) en Ver van familie
(1999). Hierin wordt de identiteitsproblematiek gethematiseerd evenals het Indisch
incest-taboe; de confrontatie met de Nederlandse en Indonesische samenlevingen
beschreven, binnen de Nederlandse samenleving zowel de confrontatie met de witte
Nederlander als met andere Indo's en met de Molukkers; de Indonesische samenleving
wordt gekend dankzij de rootsreizen; het verhaal van de mannen-vaders wordt verteld
en dat van de vrouwenmoeders; de Indogeschiedenis gethematiseerd vanaf de
VOC-tijd tot en met de dekolonisatie (de Japanse tijd, de Bersiap, de repatriëring en
de Indische diaspora); documentatie wordt gebruikt (zie het pak van oom Tjok); de
Indische cultuur wordt verbeeld, met name de eetcultuur, de muziek, de dans en de
stille kracht; met het documentatiepakket van oom Tjok wordt gerefereerd aan het
pak van Sjaalman in de Max Havelaar.
Het is niet moeilijk deze thematiek ook in het werk van de andere auteurs van de
Tweede generatie aan te wijzen. De volgende artikelen en interviews laten naast
overeenkomsten tussen Tweede-generatie-werken ook allerlei verschillen zien. Uit
het interview van Vilan van de Loo met Theodor Holman zal duidelijk blijken dat
niet iedere auteur die wij als Tweede generatie Indisch beschouwen ook als zodanig
te boek wil staan - niettegenstaande de relativeringen die ik aan het begin van mijn
inleiding gegeven heb. Ook andere Tweede-Generatie-auteurs koketteren met het
wel of niet Indisch zijn, wat soms leidt tot prachtige relativeringen als ‘De een draagt
een bril en de ander is Indisch’ (Ernst Jansz).
Reeds eerder werd in Indische Letteren over de Tweede generatie gepubliceerd:
Liesbeth Dolk over Frans Lopulalan (1998) en Daan de Vree over Jill Stolk (2000),
wat het opgebouwde beeld completeert.
Op mijn vraag waar de Derde generatie blijft, geeft Esther Captain een uitvoerig
antwoord, zodat dit Tweede-generatienummer ook een eerste oriëntatie op de Derde
generatie geworden is.
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Van ‘gewoon Indisch meisje’ tot dochter van betekenis
Marion Bloems leven en werk
Stéphanie Loriaux
Op de vraag of zij denkt dat een schrijver in zijn leven feitelijk slechts één boek
schrijft, antwoordde Marion Bloem in een interview dat de kerngedachte van haar
werk inderdaad ligt in ‘het zoeken naar een balans tussen aanpassing en behoud van
eigenheid’.1 Vanuit een literaire invalshoek begon deze zoektocht in 1983 met de
debuutroman Geen gewoon Indisch meisje waarin zij het thema van de gespletenheid
van de Tweede generatie Indische Nederlanders in de Nederlandse literatuur
introduceerde. Uit een persoonlijk oogpunt bekeken, is deze zoektocht er altijd
geweest. Sterker nog: die is om zo te zeggen inherent aan de identiteitscrisis van het
kind dat zij ooit was, dat tussen twee culturen opgroeide en langzaamaan het gevoel
kreeg overal buiten te vallen: ‘Als je uit een andere culturele samenleving komt en
je gaat je op zijn Hollands emanciperen, dan word je eenzaam. Je hoort nergens meer
echt bij, niet bij de Hollanders en niet meer bij je eigen mensen’,2 aldus Bloem.
Toen na de Tweede Wereldoorlog de onafhankelijkheidstrijd in Indonesië losbarstte,
en de Indonesiërs soeverein werden, voelden de ouders van Marion Bloem, Alexander
en Jacqueline Bloem, zich niet langer veilig in Indië. Vader Bloem had aan de kant
van de Nederlanders gevochten en kon wraakacties van de Indonesiërs vrezen. Net
als veel andere Indische Nederlanders, besloot het echtpaar Bloem Indië te verlaten
en vertrok eind 1949 vanaf Java met de boot naar Nederland. Ze kregen vier kinderen.
Joyce werd in januari 1950 vlak na hun aankomst geboren en Marion kwam op 24
augustus 1952 in Arnhem ter wereld. Later volgden nog twee zonen, Martin in 1955
en Maurice toen Marion dertien was.
Voor de familie Bloem liep de vestiging in het andere, verre vaderland niet van
een leien dakje. Het was er koud en de eerste drie jaren van hun bestaan in Nederland
trokken ze van pension naar pension totdat zij eindelijk zelf een woning in Soesterberg
konden huren. Vooral de
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ontvangst door hun Nederlandse landgenoten viel tegen. De Hollanders waren lang
niet zo hartelijk als verwacht en maakten het hun duidelijk dat ze zich maar beter
snel moesten aanpassen, zonder daarbij te hoge eisen te stellen. Zo stond een
Nederlandse pensionhoudster de familie niet meer dan twee emmers warm water in
de week toe. Toen moeder Bloem op een dag vroeg of ze niet wat meer kon krijgen
om de luiers van de kinderen te wassen, snauwde de Hollandse vrouw haar toe dat
zij zeker de oorlog niet had meegemaakt. De moeder van Marion verbeet zich en
zweeg over de Jappenkampen, de dwangarbeid en alle andere ellende die de mensen
in Indië hadden moeten doorstaan.
De Indische Nederlanders schikten zich zo goed mogelijk in hun nieuwe lot, maar
ze gingen nooit over tot verloochening van hun Indische achtergrond. Veel tastbare
herinneringen aan Indië waren in de kampen of door de overtocht naar Nederland
verloren gegaan, maar het verdriet werd door de onderlinge omgang deels
goedgemaakt. Ze bleven elkaar opzoeken en hun cultuur in ere houden. Aldus werden
hun kinderen opgevoed in een soort Indische ‘binnenwereld’ waarin de gebruiken,
de verhalen, het eten en de warme lichamelijke manier van met elkaar omgaan aan
het andere, onbekende vaderland herinnerden. Hiermee vertoonde de Nederlandse
‘buitenwereld’ uiteraard weinig gelijkenis.
Voor Marion Bloem openbaarde deze ‘buitenwereld’ zich pas toen ze naar school
ging. Ze werd met andere gedragscodes geconfronteerd, die meestal botsten met die
van haar blanke vriendinnetjes. Ze werd er ook voor het eerst afgewezen vanwege
haar gekleurde huid. Toen zij zich aldus schoksgewijs realiseerde dat haar eigen
wereld door de meeste Hollanders niet werd begrepen, ontstonden er voor haar twee
waarheden: die van de school aan de ene kant en die van thuis, van haar familie en
hun Indische kennissen aan de andere kant.
Uit die pijnlijke periode dateert in feite de ontdekking van het schrijven, tegelijk
als vluchtmiddel en als middel om naar zichzelf te zoeken: ‘Op school schreef ik
voor de buitenwereld, thuis bleven de verhaaltjes in mijn dagboek Indisch. Ze werden
nooit aan de buitenwereld getoond.’3
De zoektocht naar een evenwicht tussen beide werelden was aldus jong begonnen.
Maar het samenbrengen van de binnen- en buitenwereld kreeg pas op volwassen
leeftijd, namelijk in 1983, gestalte met het publiceren van de debuutroman Geen
gewoon Indisch meisje. De hoofdpersoon, een dertigjarige Indische vrouw, lijdt onder
een zware identiteitscrisis en splitst zichzelf in twee ‘zusjes’, Zon en Sonja, die elk
een pool van haar persoonlijkheid voorstellen. Sonja is compleet verhollandst en
belichaamt de geslaagde integratie in de Nederlandse samenleving; Zon daarentegen
worstelt met haar Indische achtergrond en kan zich niet aanpassen aan de Nederlandse
levenswijze. Marion Bloem
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slaagde er met dit boek in de schizofrenie weer te geven van de Tweede generatie
Indische Nederlanders die - om Rob Nieuwenhuys te citeren - ‘tussen twee
vaderlanden’4 leven en zich geen van beide eigen kunnen maken: mensen dus die
niet echt bij de Nederlanders horen omdat hun opvoeding, al is het maar ten dele en
indirect, door de Indische achtergrond wordt bepaald, en die Indië uitsluitend uit de
herinneringen van hun ouders kennen.
Dat het schrijverschap als thema een uiterst belangrijke rol in de romans van
Marion Bloem zou gaan spelen, werd in Geen gewoon Indisch meisje reeds duidelijk.
Marion Bloem schrijft uiteraard over het schrijven, over de betekenis ervan in het
leven van haar personages. Het schrijven kan nu eens worden geïnterpreteerd als een
vlucht uit de werkelijkheid, dan weer als een zoektocht naar waarheid; soms verlangen
de schrijvende personages naar beide tegelijk.
In Geen gewoon Indisch meisje weerspiegelt het schrijven de tegengestelde
verlangens van de zusjes Sonja en Zon. De rationele, nuchtere Sonja is schrijfster
van beroep. Ze beschouwt haar foutloze gebruik van het Nederlands als bewijs voor
haar succesvolle aanpassing aan de Nederlandse samenleving. Zij handelt doelbewust
en consequent, ze schrijft om te ordenen, om evenwicht rond zichzelf te scheppen:
‘Ordening. Universele en individuele problematiek gerangschikt als bijvoeglijke en
zelfstandige naamwoorden, verleden, toekomende en tegenwoordige tijd. Sonja's
wapen: de taal van de anderen.’5 Sonja zoekt erkenning, maar vlucht tegelijk voor
haar eigen werkelijkheid, want in haar boeken verloochent ze haar Indische
achtergrond. Zon daarentegen tekent en schrijft ook wel eens gedichten, maar ze
houdt die angstvallig voor de buitenwereld verborgen. Ze zijn de tastbare bewijzen
van haar identiteitscrisis, aangezien ze haar eigen taal gebruikt om haar eigen
werkelijkheid weer te geven. Die geheime zoektocht blijkt echter een vruchteloze
vlucht. De lang gezochte woorden vervliegen zodra ze zich weer in de realiteit
bevindt: ‘Soms, heel soms raakt een woord de werkelijkheid. Dan is ze verrast. Soms
drukt een zin uit wat ze voelt, en wordt het poëzie. Maar dan nog doodt zo'n zin de
ervaring als een ander die leest en zijn mening erover geeft. Ze zou niet meer willen
schrijven, niet meer praten.’6
Marion Bloem beschouwt dit debuut nog steeds als haar belangrijkste werkstuk
omdat zij ermee het door haar gewenste effect behaalde. ‘Ik heb de (misschien) ijdele
hoop met mijn werk de lezer aan het voelen en denken te zetten. Ik wil graag dat
mijn werk [...] ook als een eye-opener werkt’, zo zei ze tegen Saskia van Rijnswou
die in 1993 een boek over haar publiceerde.7 Met dit debuut wilde Bloem zowel de
Indischen als de Nederlanders ‘om de oren slaan’.8 Op het einde van de roman
verneemt de lezer dat Zon zelfmoord heeft gepleegd. De schrijfster wil hiermee
wijzen op het gevaar van zelfverloochening bij de Indische Nederlanders. Maar ze
waarschuwt ook voor een Neder-
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landse maatschappij die ondanks de schijn van een multiculturele samenleving, nog
steeds etnocentrisch gericht is.
Geen gewoon Indisch meisje werd zowel door de pers als door het publiek zeer
positief onthaald, maar Marion Bloem kreeg niettemin kritiek, in het bijzonder op
de stijl. Zo zijn, naast deze debuutroman, ook latere werken zoals Rio (1987) of
Lange reizen, korte liefdes (1987), als ‘dagboekachtig’ bestempeld vanwege de korte,
krachtige verteltrant. Deze stijl die vooral aanwezig is als de personages emoties
beleven, weerspiegelt de typisch ‘Indische’ manier van praten, met frequente
weglating van het onderwerp in de zin en met weinige, maar trefzekere woorden.
Marion Bloem hanteert een stijl die veel te danken heeft aan het Maleis, en die onder
invloed staat van de Indische verteltraditie, die tijdens familiebijeenkomsten door
haar vader en haar ooms werd voortgezet. Dit Indische leven werkte als een
inspiratiebron en zorgde ervoor dat Marion Bloem al jong met schrijven begon. Haar
eerste korte verhaal Zwijgen als het graf werd in 1968 gepubliceerd, toen ze nog
maar vijftien was.9 Bloem verbaast zich dan ook niet over de associatie met de
‘dagboekstijl’; want Nederlanders zijn zelf ook geneigd overbodige taalballast weg
te laten als ze alleen voor zichzelf schrijven. Zelf geeft zij toe in de omgang met
Nederlanders vaak moeite te hebben gehad met hun behoefte aan zoveel woorden.
De stijl in haar romans moet overigens ook de Nederlanders helpen om de Indische
Nederlanders beter te begrijpen, ‘zodat ze zullen weten wie wij zijn. Dat is best
moeilijk, die kleine dingen voor hen begrijpelijk te maken, terwijl het voor ons zo
duidelijk is’.10
Voor de personages van Marion Bloem vindt de zoektocht naar de eigen identiteit
niet alleen plaats door middel van het schrijven. Ook het reizen weerspiegelt het
verlangen naar een evenwichtig samenbrengen van de dubbele culturele achtergrond.
Zelf heeft Marion Bloem altijd veel gereisd. Zo trok ze, alleen of in gezelschap van
haar man en zoon, door landen als China, Sri Lanka, India, Cambodja, Vietnam, en
reisde zij door Zuid-Amerika en de Verenigde Staten. Het reizen houdt haar alert en
zorgt ervoor dat ze als denker en scheppende kunstenaar niet wegdoezelt. Deze
ontdekkingsreizen, waardoor zij slechts een paar maanden per jaar in Nederland
verblijft, leveren niet alleen stof voor haar romans en gedichten, maar ook voor haar
beeldend werk dat zij sinds 1987 twee- tot driemaal per jaar exposeert.11 Deze
nieuwsgierigheid naar het onbekende maakt het feit dat haar eerste kennismaking
met Indonesië pas plaatsvond toen zij 24 jaar oud was, des te opvallender. Net als
veel Indische jongeren kende zij tot dan toe het land uitsluitend uit de geïdealiseerde
verhalen die haar door haar familie waren verteld. Eenmaal in dat andere ‘vaderland’
waar zij in haar jeugd per procuratie om had leren meerouwen, realiseerde ze zich
dat het heimwee van haar ouders betrekking had op een land dat al lang niet meer

Indische Letteren. Jaargang 18

175
bestond en waarmee zij zich aldus niet kon identificeren. Dit pijnlijke besef heeft
Marion Bloem in het debuutwerk Geen gewoon Indisch meisje, maar ook in de latere
roman De honden van Slipi (1992) verwerkt: de personages die naar Indonesië reizen,
willen eindelijk kennismaken met het land van herkomst van hun ouders, en menen
daardoor hun eigen identiteitscrisis voor een deel te kunnen oplossen. Maar die
ontmoeting brengt niet alleen een gevoel van thuiskomen teweeg, het blijkt ook een
grote teleurstelling, een ‘schok der culturen’. Zijn de eerste indrukken van Zon in
Geen gewoon Indisch meisje over het land positief, de pelgrimstocht daarentegen
krijgt ten slotte de bittere smaak van een nooit meer goed te maken ontgoocheling.
Dit gevoel berust op de ontdekking dat de verwachte gastvrijheid van de aldaar
levende familieleden niet veel voorstelt. Zon is bij vrijwel geen enkel familielid echt
welkom, en wordt ook nog een paar keer opgelicht. Maar de pijnlijkste gewaarwording
is wel dat haar blanke, meereizende vriend Eddie, die geen enkele band met het land
heeft, meer van de reis blijkt te genieten dan zij. In De honden van Slipi waarin Bloem
haar researchwerk voor de documentaire Wij komen als vrienden12 heeft verwerkt,
wordt ingezoomd op de moeizame poging van Indonesiërs, Indo's en Nederlanders
om ondanks het pijnlijke verleden opnieuw toenadering tot elkaar te zoeken. Zo
ontstaat er naar aanleiding van een reis in Indonesië vriendschap tussen de Indische
Maja en haar Hollandse man Ischa, en het al wat oudere Indonesische echtpaar Djon
en Tientje dat in Slipi, een woonwijk van Jakarta, woont. De roman weerspiegelt
niet alleen de corruptie en de onveiligheid in het moderne Indonesië - ten gevolge
waarvan het Indonesische echtpaar zich heeft teruggetrokken in een huis met een
hoog ommuurde tuin, waarin waakhonden ongewenste bezoekers op een afstand
houden. Het verhaal getuigt óók van de afbrokkeling van de relatie tussen beide
paren, die langzaam maar zeker wordt ondermijnd door oude gevoelens van schuld
en schaamte. Het pijnlijke besef dat die gevoelens - die in eerste instantie op de
onafhankelijkheidsperiode teruggaan - blijkbaar dus nog voortleven in de Tweede
generatie Indische Nederlanders, maakt volgens Bloem ook een wezenlijk bestanddeel
uit van de Indische problematiek. De oude wrok wordt in de roman trouwens
gesymboliseerd door de waakhonden van het Indonesische echtpaar, die óók welkome
gasten soms fel aanvallen. De honden van Slipi laat zien dat de Indische Nederlanders
het niet alleen hard te verduren kregen met de Nederlanders, maar dat ook hun
verhouding tot de Indonesiërs minstens zo gevoelig ligt, vooral als gevolg van het
feit dat veel Indische mannen als ‘de honden’ van de Nederlanders tegen hun
Indonesische landgenoten vochten.
In Bloems vierde roman Vaders van betekenis (1989) draait het eveneens om het
reizen, al gaat het hier om een denkbeeldige reis door de geschiedenis van de Indische
Nederlanders. De roman ontstond uit de overtui-
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ging dat geschiedenis vergankelijk is en dat schrijven het beste wapen is tegen de
teloorgang ervan. Een Indische schrijfster, Babs Roos, beschouwt het als haar taak
de geschiedenis van de Indische Nederlander op papier te zetten, ‘op die manier’,
zegt Bloem zelf, ‘dat de Indo zichzelf eindelijk eens in de Nederlandse literatuur zal
herkennen’.13 Met deze uitspraak duidt Marion Bloem op de vele koloniale romans
waarin Indische personages weliswaar aan bod kwamen, maar telkens uitsluitend
vanuit een Nederlands, koloniaal perspectief. Als dochter van die Indische
Nederlanders wil zij de geschiedenis vertellen van een hele bevolkingsgroep die als
zodanig in de Nederlandse literatuur nog niet zichtbaar was geworden: ‘Ik wil een
vader beschrijven met het uiterlijk van mijn eigen vader, en ook zijn creativiteit,
bescheidenheid, innemendheid, maar met de onverschrokken moed, en de fysieke
kracht van mijn oom Tjok, en het mysterieuze van mijn vaders oudste broer, oom
Broer. Zo dacht ik, als ik deze drie samenvoeg, en daarbij ook de geheel andere, veel
Hollandsere kant van bijvoorbeeld mijn moeders vader, heb ik de Indische man en
zijn geschiedenis beschreven.’14 Deze bekentenis van Babs aan het begin van het
boek mag worden gelezen als het verlengstuk van Bloems eigen bedoeling met het
tot stand brengen van deze ingewikkelde roman. Marion Bloem voelde sinds haar
vijftiende al de behoefte om zo'n boek te schrijven, en toen later haar lievelingsoom
overleed, wist zij dat het project niet langer kon wachten, want anders zouden alle
mannen over wie ze wilde schrijven, verdwenen zijn. Met hun dood zouden hun
herinneringen onherroepelijk verdwijnen en hun geschiedenis voorgoed in het
vergeetboek raken.
Dit project lag haar zo na aan het hart dat ze in 1977 aan een tien jaar lang durend
onderzoek begon om genoeg relevant materiaal te verzamelen. Ze reisde zelfs naar
de Verenigde Staten en Canada om meer te vernemen over de Indische Nederlanders
die in de jaren vijftig en zestig daar naartoe waren geëmigreerd, meestal uit
teleurstelling over de koele ontvangst in Nederland. Haar research resulteerde ook
in twee documentairefilms Het land van mijn ouders en Wij komen als vrienden. Het
land van mijn ouders ging met veel succes in première in 1983, eveneens het jaar
van Bloems doorbraak op literair gebied. Deze documentaire toonde voor het eerst
het leven van die Indische Nederlanders die na 1945 voor Nederland hadden gekozen
en toch als stiefkinderen voor wie men zich geneert, werden behandeld. Bloem ging
met deze film tegen de bescheiden houding van veel Indische Nederlanders in: ‘Er
zijn in de film dingen waarvan ik vermoed dat Indische mensen er op zullen reageren
met: dat doe je niet. [...] Het zal een gemengd gevoel zijn. Enerzijds een zekere trots:
iemand van ons heeft een film over ons gemaakt, eindelijk iets waar we onszelf in
herkennen. Aan de andere kant een beetje gegeneerdheid’, aldus Bloem in de
Volkskrant.15
In de roman Vaders van betekenis die zij in een koorts van zeven maanden schreef,
voert Bloem de uitkomst van haar onderzoek op in de vorm
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van een plastic tasje vol documenten. Babs krijgt het van haar vader om het
levensverhaal van diens net overleden broer Tjok te schrijven. Het tasje bevat onder
meer brieven, gedichten, kampdagboeken, cassettebandjes met gesprekken over
vroeger tussen haar vader en haar oom Tjok. Babs trekt zich met de tas op Bali terug,
en vanaf dat moment gaat het opnieuw om ‘het schrijven over het schrijven’. Vaders
van betekenis wordt uiteindelijk zowel het boek dat Babs van plan was te schrijven
als het verslag van haar persoonlijke vertwijfeling bij het schrijven daarvan. Al
meekijkend over de schouder van Babs terwijl zij uitgebreid het materiaal bestudeert,
komen wij te weten wat er allemaal in te lezen, te zien en te horen valt. Het boek
gaat lijken op een caleidoscoop, op een collage van herinneringen, documenten en
fantasieën waarbij verschillende verhaalniveaus elkaar constant afwisselen.
In Vaders van betekenis ontwikkelt de Indische thematiek zich van een schijnbaar
onoplosbaar dilemma tot een historisch gegeven waarmee te leven valt. De ikverteller
Babs is zich bewust van de dualiteit die de Indischen kenmerkt, maar beseft ook dat
het dilemma van de Tweede generatie deel uitmaakt van de geschiedenis van de
Indische Nederlanders. Om die geschiedenis in kaartte brengen, plaatst ze de Indische
Nederlander in een historisch perspectief. Zo last Babs een onsterfelijk personage in
haar boek in, Boudewijn van Smeir (alias Buddy) die fungeert als het archetype van
alle Indo's die uit Nederlands koloniaal bewind zijn voortgekomen. Buddy,
bastaardzoon van de zeventiendeeeuwse gouverneur-generaal Van Riemsdijk, zal
als Indische stamvader de hoofdfasen van de koloniale geschiedenis meemaken tot
aan de teleurstellende repatriëring naar Nederland, na jaren bewezen diensten en
trouw aan het Nederlandse gezag. Buddy heeft van een doekoen de onsterfelijkheid
gekregen en mag zelf het moment van zijn dood bepalen. Hij kan echter pas gaan
rusten als zijn dochter zijn kennis overneemt om die aan volgende generaties over
te dragen. Maar op het einde van het boek is zijn zwerftocht nog niet ten einde. Babs
weet niet of haar boek af is, en welk slot het moet krijgen. Zij heeft een roman over
de voorbije geschiedenis van de Indische Nederlanders geschreven, maar weet niet
hoe zijn toekomstige geschiedenis eruit zal zien.
Het lijdt aldus geen twijfel dat Marion Bloem vanuit het bewustzijn, en met de
bedoeling schrijft, een zinvolle schakel te zijn in de geschiedenis van de Indische
Nederlanders. Ze wil, met andere woorden, de Indischen én de Nederlanders wakker
houden: ‘Wij zijn er altijd geweest, we zijn ooit ontstaan en nu zijn we er met alle
gevolgen voor elkaar en voor het Nederlandse volk.’16 Het open einde van Vaders
van betekenis doet echter vermoeden dat zij, ondanks de overtuiging met dit boek
de Indische Nederlanders eindelijk recht te hebben gedaan, zich van de beperkingen
van de kunst welbewust is. Ze beseft dat de nieuwe generaties zich steeds minder
bekommeren om hun Indische identiteit
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en ziet met teleurstelling dat de Indische cultuur in Nederland aan het verdwijnen is:
‘Ik vraag me af hoe het kan dat ik, nu ik dertig ben, en op straat meer Indischen
tegenkom dan tien of twintig jaar geleden, ondanks of juist door de toename van
Indonesische eethuizen, Indische literatuur, Indische reünies, voel, ruik maar ook
met ratio vast kan stellen, dat het Indische verdwijnt’, zei ze in een interview in
Tubantia met Theo Hakkert.17 Zij stelt dan ook de vraag hoelang de Indische
Nederlanders nog de kracht zullen hebben om hun Indische identiteit een
richtinggevende rol in hun leven te laten spelen in een etnocentrisch gerichte
maatschappij.
In de roman Ver van familie (1999) geven verschillende leden van een Indische
familie daarover hun mening. Ze komen tot de conclusie dat ‘het Indische meisje
Hollandse kinderen [heeft] voortgebracht die “ver van de familie” afstaan’.18 Marion
Bloem weigert zich bij deze pijnlijke vaststelling neer te leggen. Ze blijft creëren
om datgene vast te houden wat aan het verdwijnen is. Omdat schrijven het enige
middel tegen vergetelheid blijkt, en omdat ieder individueel verhaal gedoemd is te
verdwijnen als het niet van generatie op generatie wordt doorverteld. Dit besef vormt
het uitgangspunt van de roman De leugen van de kaketoe (1993) waarin het schrijven
ook als een bron van nieuwe vitaliteit fungeert. De hoofdpersoon Melanie Fleurie
schrijft in eerste instantie vanuit een innerlijke drang om haar eigen hartstochten en
verlangens te begrijpen, en leert zichzelf kennen door een onderzoek naar de
geschiedenis van de Indische vrouwen uit haar omgeving. Ze onderneemt een
innerlijke queeste naar zichzelf en beschrijft haar ondervindingen in de vorm van
een lange brief aan haar dementerende oma: ‘ik schaam me niet, oma, dat voor mij
het grootste geluk is te leven om te kunnen schrijven [...] de ontdekking, al
schrijvende, te existeren op een hoger niveau dan de handeling, dan 't woord, en 't
onzegbare te raken door de simpele aaneenschakeling van zoekende zinnen, is wat
mij doet beseffen dat ik leef.’19 Maar het blijft niet bij deze aanvankelijk zelfzuchtige
zoektocht van de hoofdfiguur. Al over zichzelf schrijvende heeft Melanie een
verzameling van herinneringen van enkele generaties vrouwen uit haar familie tot
stand gebracht. De sporen van het verleden leven als het ware voort in haar brief,
die haar zoon veel jaren later gretig leest, als Melanie zelf oud en vergeetachtig is
geworden. Die wordt op zijn beurt de erfgenaam van die kostbare informatie, en staat
garant voor de overleving ervan.
Marion Bloem is een veeleisende schrijfster. Haar romans, die telkens op de grens
tussen werkelijkheid en fictie liggen, doen constant een beroep op de aandacht en
het ontledingsvermogen van de lezer. En deze wordt als het ware vaak op het
verkeerde spoor gebracht door de vrouwelijke personages die opvallend veel gelijkenis
vertonen met de auteur zelf. Net als Marion Bloem zijn ze meestal schrijfster, beeldend
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kunstenares of filmmaakster van beroep; ze zijn moeder en echtgenote en hebben
allemaal een Indische achtergrond. Zo wordt de indruk gewekt dat het in haar werk
voornamelijk om autobiografisch materiaal gaat. Volgens Bloem zelf schuilt de ziel
van een werk achter de persoonlijke inzet van een schrijver. Dit betekent dat in haar
romans niet de feiten een autobiografisch gehalte hebben, maar juist de emoties: ‘Om
Vaders van betekenis te kunnen schrijven, moest ik Indisch zijn, en opgroeien tussen
vele totaal verschillende Indischen, [...] moest ik nieuwsgierig zijn, [...] moest ik van
mijn achtergrond houden, die willen koesteren en tegelijk ook weten dat wat ik
trachtte te koesteren al voorbij was’, legt Bloem in HP/De Tijd uit.20 Zo heeft zij
emoties en ervaringen verzameld ‘totdat [ze] op een dag met de rente door meer
levenservaring alles wat [ze] had opgespaard kon verwerken tot een roman’.21 Maar
het werd daarom nog geen autobiografie. Tijdens haar studie psychologie leerde
Marion Bloem inzien dat haar problematiek verder reikte dan haar eigen pijn en
beslommeringen. Ze roerde in feite een universeel vraagstuk aan, namelijk het
schommelen tussen twee culturen. Van autobiografische reconstructie was geen
sprake meer, sociale betrokkenheid kwam ervoor in de plaats. Weliswaar stemmen
veel elementen uit de boeken overeen met haar eigen leven, maar die worden dan
toch altijd ondergeschikt gemaakt aan de algemene betekenis van de fictie. Zo zegt
de hoofdfiguur uit het verhaal Zonder hemd de straat op: ‘De pijn is autobiografisch.
De vernedering ook. Alles is waar wat ik verzin.’22
De neiging om in eerste instantie de nadruk te leggen op de autobiografische
elementen in haar werk blijft echter bij veel recensenten hardnekkig voortleven.
Zodra een Indisch personage in haar roman optreedt, wordt het boek voor een
autobiografie gehouden. Bloem is zich hier zo scherp van bewust, dat zij wel eens
die benadering door haar personages van tevoren laat weerleggen. Zo zucht de
schrijfster Babs, de hoofdpersoon uit Vaders van betekenis: ‘Met die laatste zin heb
ik moeite. Onherroepelijk zal men bij het lezen van deze zin veronderstellen dat het
uiterlijk alweer zo'n belangrijke rol in mijn boeken speelt. Men zal zich er druk om
maken of het boek nu wel of niet autobiografisch is.’23 De verklaring voor deze
verkeerde interpretatie van haar werk is volgens haar te zoeken in onze etnocentrische
samenleving: ‘Waarom heeft een Indonesische schrijver in Indonesië niet automatisch
een autobiografie geschreven als zijn hoofdpersoon een Indonesiër is, maar heeft hij
zodra hij in Nederland woont en hetzelfde doet a-priori een autobiografie geschreven?
Niemand vraagt een Nederlands schrijver of hij voortaan door blijft gaan met het
schrijven over Nederlanders, terwijl ik telkens opnieuw uitleg moet geven of ik over
“het Indische” nog niet uitgeschreven ben.’24
Al zegt men wel eens dat de laatste Indische romans met de generatie van Marion
Bloem zullen zijn geschreven, de door haar behandelde
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problematiek zal daarom nog niet van de baan zijn. Zij geeft in haar werk immers
gestalte aan een universele thematiek, die in de toekomst nog vaak aan de orde zal
komen door het immer groeiende multiculturele karakter van onze samenleving.
Daarom is Marion Bloem niet alleen te beschouwen als een woordvoerster van de
‘Tweede generatie’ Indische schrijvers. Ze behoort tot de auteurs die niet alleen oog
hebben voor wat vertrouwd en veilig is, maar die onbevreesd de ander, hoe ‘vreemd’
ook, tegemoet treden. Hopelijk raakt Marion Bloem over ‘het Indische’ nooit
uitgeschreven; hopelijk ‘laat het haar niet los’,25 want dat zou betekenen dat ze de
hoop heeft laten varen dat het anders-zijn ooit wordt geaccepteerd.
Stéphanie Loriaux (1974) promoveerde op 15 november 2003 aan de Université
Libre de Bruxelles op Luid tussen twee stilten. Vergeten vrouwenstemmen uit tempo
doeloe. De Indisch-Nederlandse literatuur uit het negentiende-eeuwse
damescompartiment.
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Alfred Birney en zijn werk1
Wilfred Jonckheere
Alfred Birney is een van de moderne Nederlandse schrijvers van wie men nog niet
kan zeggen dat hij grote bekendheid geniet bij het Nederlandse leespubliek. In de
literatuurgeschiedenissen of een naslagwerk als het Kritisch Literatuur Lexicon staat
ook nog niets over hem geschreven, misschien omdat hij pas in 1987 op het literaire
podium in Nederland is verschenen. Toch zijn er al zes romans, een verhalenbundel,
de bloemlezing Oost-Indische inkt (2000) en een bundel polemisch proza (Yoernaal
van Cyberney, 2001) van hem verschenen. Om meer over Birney te weten moet men
te rade gaan bij zijn eigen website of in het bestand van Lite-Rom.
Met zijn Nederlandse moeder en zijn Indo-vader die zich na de oorlog in Nederland
hadden gevestigd, behoort Birney, geboren in 1951, onmiskenbaar tot de
schrijversgroep van de Tweede generatie. Zoals dit het geval is met zijn
generatiegenoten behoort een deel van zijn werk tot de postkoloniale Nederlandse
letterkunde. Ik heb het over zijn romans waarin de problematiek van de Indo in
Nederland of van de late nawerking van het Nederlandse koloniale beleid behandeld
wordt. Literatuur over en door Indo's heeft Birney ook in zijn bloemlezing
Oost-Indische inkt (1999) verzameld, een bundel die om diverse redenen een
gemengde receptie kreeg in de Nederlandse pers.
Even gemengd was de receptie van Alfred Birney's eerste twee romans, Tamara's
Lunapark (1987) en Bewegingen van heimwee (1989) die hij liet verschijnen voordat
hij zich met de Indo-problematiek in romanvorm bezighield. Ze geven gestalte aan
zoektochten. In het eerste geval gaat het om een zoeken naar de veilige maar
onbereikbare baarmoeder en in het tweede naar de verdwenen wereld van het vroegere
kindertehuis.
Wie Alfred Birney's romans leest, beseft gauw dat zijn thematiek in aanzienlijke
mate draait om zoektochten naar het onbereikbare en het verleden. Dit wat vervlogen
is, conditioneert zijn hoofdpersonages meer dan heden of toekomst. Dat ziet men
vooral in zijn drie Indo-romans Vogels rond een vrouw (1991), De onschuld van een
vis (1995) en Het verloren lied (2000) die ik in deze lezing onder ogen wil nemen.
Dat het verleden hem in zijn greep houdt, is duidelijk in zijn eerste
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Indo-roman Vogels rond een vrouw (1991), die ik als het hoogtepunt in zijn nog
steeds beperkte oeuvre beschouw. Vogels rond een vrouw speelt zich af in Nederland
én in Indonesië en strekt zich uit over een vrij lange periode: vanaf de jeugd van
Alan Noland in het ouderlijk huis in Nederland tot de reis door Java wanneer hij veel
ouder is en zonder succes het raadsel van zijn Indo-vader en diens voorgeslacht ter
plekke probeert op te lossen. Het gaat dus in deze roman om een zoektocht naar het
onbereikbare, een reis door de doolhof van het heden en het verleden van zijn familie
in diverse tijdperken en werelddelen. Hij tast naar de waarheid, maar die is niet te
achterhalen of te formuleren omdat hij ontdekt dat iedereen zijn eigen waarheid heeft.
Zo blijft zijn zoektocht een vruchteloze poging om vrede te maken met zichzelf.
Birney biedt zijn verhaal dat volgens eigen getuigenis verrijkt is met veel
autobiografische elementen in drie afdelingen, twintig hoofdstukjes en een rusteloze
opeenvolging van vrij korte tekstfragmenten aan. In elk van deze afdelingen maakt
hij op effectieve wijze gebruik van diverse vertellers. Eerst komt een ikspreker, Alan,
aan de beurt die vertelt over een huisgezin in Nederland dat gedomineerd wordt door
een schizofrene vader met de naam Arend. Deze Indo die petjoh met zijn vrienden
praat, is onstabiel vanwege zijn Indisch oorlogsverleden op Java omdat hij voor de
Nederlanders had gevochten. Zijn ziel heeft hij daar achtergelaten (p. 14), en hij
voert een ‘papieren guerilla-oorlog’ (p. 38) op zijn tikmachine. Zijn memoires zijn
een poging om met het verleden af te rekenen maar zijn geestelijke onstabiliteit uit
zich in agressiviteit tegen zijn zoons Alan en Philip. 's Nachts dwaalt hij door het
huis wanneer hij in zijn schimmenwereld op zoek is naar Indonesische terroristen.
Alans huiselijk leven wordt door vrees, geheimzinnigheid en gebrek aan veiligheid
vergiftigd met als gevolg dat hij slaapwandelt 's nachts wat ook een soort zoeken
naar het onbereikbare is.
In deel twee van deze roman wisselt het vertelperspectief van de ‘ik’ naar een
combinatie van ‘jij’ en ‘ik’, beide uitingsvormen van dezelfde gefocaliseerde persoon,
namelijk Alan Noland. De vertellende of schrijvende ‘ik’ is in het vertelheden als
het ware in een gesprek met de ‘jij’ van vroeger. Deze tweespraak met de eigen
persoon is heel effectief om de ontwikkeling van groeiende inzichten in het raadsel
van de vader en diens herkomst voor te stellen. Vogels rond een vrouw is inderdaad
een soort ‘Vatersuche’, een poging om hem die tegelijkertijd veracht en bemind
wordt, te verstaan. Van groot belang is ook de zoektocht naar begrip van de
raadselachtige grootmoeder wier ‘magische aanwezigheid’ (p. 10) vanaf de eerste
bladzijden aanvoelbaar is. De grootmoeder die steeds in Indië gewoond heeft en daar
overleden is, treedt nooit reëel op in de roman. Toch is zij een dominante figuur in
het verhaal. Zij is de grote afwezige/aanwezige die zich alleen in geheimzinnige
situaties of in dromen openbaart en voor een dosis ‘goena goena’ in de roman zorgt.
Dit stimuleert Alans instinctieve besef dat zij een sleutel
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Alfred Birney met Marion Bloem in Het Indisch Huis.

kan zijn om meer van zijn vaders duistere verleden te openbaren. Het raadselachtige
Indië dat achter haar portret in de ouderlijke slaapkamer en andere geheimzinnige
objecten zoals twee Chinese vazen en een schilderij van de Gunung Semeru schuilgaat,
is een aansporing om de familiegeheimen in Indonesië te gaan ontrafelen.
Dat gebeurt in het derde deel van deze roman waarin Birney zoals in de meeste
van zijn romans, gebruikmaakt van een hijverteller. In tegenstelling met de andere
romandelen waar de verleden tijd gebruikt wordt, schakelt hij ook over naar de
tegenwoordige tijd om Alans reis door Indonesië te actualiseren. Soortgelijke reizen
door Indonesië zijn een gemeenschappelijk element in diverse romans van
Nederlandse Indo-schrijvers. Ze zijn onmiskenbaar een zoektocht naar wortels en
bronnen.
Alans bedoeling is om het subjectieve beeld van zijn vaders memoires en verhalen
te toetsen aan de werkelijkheid en zodoende diens Indisch mysterie te ontrafelen.
Aanvankelijk heeft hij een ‘gevoel van thuiskomst’ (p. 102) in Jakarta, maar de
ontdekking van zijn land van her-
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komst leidt onverrichterzake tot een teleurstelling. De mensen en de natuur waarover
hij in verhalen van zijn vader en uit brieven gehoord had, nemen plots reële vormen
aan. De grote vraag is of zijn vader wel de held was die hij beweerde ooit te zijn
geweest. Volgens zijn tante in Surabaya bezat hij niet eens een geweer en ging hij
zelden het huis uit in die stormachtige periode van de politionele acties. Illusies
vervliegen in de wind.
Alans bezoek aan diverse directe en verre familieleden en zijn kennismaking met
Jakarta, Surabaya, de berg Kawi, Yogyakarta en Ungaran waar zijn grootmoeder
begraven ligt, kan men als een soort bedevaart (p. 141) zien, een boetetocht. Het is
een poging om iets van het verleden ongedaan te maken, boze machten te bezweren
en raadsels op te lossen. Uiteindelijk beseft hij echter dat hij niet meer dan een
waardeloze cicak is en dat hij danst ‘op een choreografie van gisteren. Ik jaag op
muggen die hier niet meer zijn’ (p. 140).
De roman Vogels rond een vrouw mag een zoektocht naar de vader en de
geheimzinnige grootmoeder zijn, uiteindelijk is het ook een zoektocht van de verteller
naar zich zichzelf, de eigen identiteit. Als tussenganger probeert Alan zichzelf te
vinden tussen diverse generaties die van ver uiteen liggende landen en culturen
afkomstig zijn. Indonesië is wel een soort ‘thuiskomst’ voor hem, maar toch beseft
hij hoe Nederlands hij is en hoe vreemd voor de lokale mensen. Zo weet Birney het
begrip vreemdelingschap op treffende wijze te suggereren, het nietbehoren tot de
ene of de andere groep. Daartoe draagt ook zijn vaders asociaal gedrag bij en diens
angst voor wraak van oud-guerillastrijders, een angst die zich op de zoon heeft
overgedragen. Zoals zijn vader is en blijft hij slachtoffer van angst voor schimmen,
voor de spookachtige stille kracht die op wraak belust is. Dit laat zijn poging tot
katharsis en bevrijding mislukkken.
Vogels rond een vrouw verscheen drie jaar voor Indische duinen van Adriaan van
Dis. Mijns inziens zijn er opvallend veel parallellen en overeenkomsten tussen beide
werken. Ik denk onder meer aan de volgende elementen en motieven: dat van de
Vatersuche; de figuur van de paranoïsche vader met een KNIL-verleden; de queeste
van de vertellende ikfiguur; de zoektocht naar waarheid in een doolhof van
familiegeheimen; de geleidelijke ontmaskering van leugens; de rol van de tantes Lea
en Edmee om mythes af te breken; het gebruik van de sensitieve jongeman als
verteller; het rusteloze heen en weer springen van heden naar verleden in de
verhaalaanbieding, enzovoort. Ik noem deze dingen hier alleen. Er is geen tijd om
er verder op in te gaan. Analyses van Indische duinen moeten met Birney's roman
als een belangrijke voorloper rekening houden. Dat is nog niet gebeurd.
Birney's tweede Indo-roman De onschuld van een vis vertoont bepaalde
overeenkomsten met Vogels rond een vrouw. De hoofdpersoon, in dit geval
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Edu(ard), is ook in Nederland opgegroeid in een gezin met een even asociale,
tirannieke vader. Het gezin is uiteengevallen en de vader, ‘een zogenoemde
kampong-Indo’ is weer iemand met een onverwerkt oorlogsverleden die ‘in het land
van zijn moeder’ (p. 108) voor het land van zijn vader gevochten had. Wanneer het
verhaal begint is hij al een hele tijd spoorloos verdwenen wat ertoe leidt dat Edu de
benedenflat leegmaakt waar zijn vereenzaamde vader zich gevestigd had.
De onschuld van een vis is een kil, nuchter relaas over de meedogenloze poging
van de zoon om de leefruimte van de paranoïsche verdwenen vader te vernietigen
en hem zodoende tot in zijn ziel aan te tasten. Beslist geen luchthartige leesstof maar
een goed verteld verhaal waarin retrospectie een belangrijk structurerend component
is. De bedoeling van de vele flash-backs is om de lezer te informeren over het vroegere
leefmilieu van Edu. In die flashbacks is de vader de levende aanwezige terwijl hij
in het vertelheden de permanent afwezige is. Toch huist zijn geest nog in de dingen
die hij achtergelaten heeft zoals een groot portret van hem in ‘Chinees vechtkostuum’
(p. 46) boven zijn bed of zijn scooter, de weinige meubels en boeken en vooral het
aquarium met een schuchtere meerval, een rivierroofvis. Dat de vader alleen maar
negatieve gevoelens oproept blijkt duidelijk uit de attributieven die door Edu aan
hem toegekend worden: ‘beul’ (p. 38, 48); ‘dictator’ (p. 49); ‘geschifte despoot’ (p.
62); ‘machtige vijand’ (p. 79). Voor de moeder was hij haar ‘verkrachter, haar cipier,
vampier’ (p. 82), etc. Zijn euveldaden hielden verband met zijn verleden als
gevangenbewaarder en martelaar in ‘de oude kolonie’ (p. 84). Sadisme en
vervolgingswaanzin hadden zijn vermogen tot normale menselijke relaties verwoest.
Zoals Alans vader in Vogels om een vrouw voelde hij zich steeds omringd door de
oude vijanden die op wraak zinnen op hun beul, zodat zijn persoonlijke ruimte een
‘vijandig heligdom’ (p. 22) of een sadistisch universum was.
Het enige levende element dat Edu in de verlaten flat aantreft is de genoemde
meerval, de duivelvis in het aquarium. Deze schuchtere vis fascineert Edu en hij
wordt een dominant symbool of een metafoor in deze roman. Hij is de projectie van
diverse emoties. Zo is hij onder meer een soort incarnatie van Edu's vader ‘zo'n
monster, zo'n bijna mens’ (p. 144). Overdag is hij meestal onzichtbaar achter de
takken in het aquarium. 's Nachts daarentegen laat hij zich onder de lichtkap zien en
is hij op zoek naar zijn prooi zoals Edu's vader thuis op zoek was naar zijn
denkbeeldige slachtoffers.
De ironie van deze situatie is dat men de vis ook anders kan interpreteren.
‘Zwemmen in zo'n bak zou iets van slaapwandelen weg kunnen hebben’ (p. 107),
zegt Edu op een bepaald moment. Als de vis slaapwandelt is hij ook metafoor van
Edu die zoals de vis vroeger gevangene in eigen huis was en ook slaapwandelde.
Later, tijdens het bezoek van Wanja, zijn vaders prostituut, gaat hij tot groot
ongenoegen van haar,
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zozeer op in de vis ‘dat hij zijn eigen lichaam niet meer voelt en willoos ligt te zweven
tussen het duister en het niets’ (p. 188). Het identificatieproces loopt door tot de
laatste bladzijde van deze roman waar hij zich niet kan losmaken van de duivelvis
‘slaappwandelende in zijn gevangenschap’ (p. 191). Zoals de vis de gevangene was
van zijn eigenaar, slaagt Edu er niet in zich te bevrijden van zijn vader, de vroegere
gevangenbewaarder. Edu blijft zijn vaders gevangene al is hij dood of verdwenen.
Vanuit het portret boven zijn bed blijft de vader de bijna leeggehaalde woning vullen
‘met de zwaarte van zijn bevroren adem’ (p. 191). Edu's poging om hem tot niet te
doen door de resterende dingen die hem nog aan zijn vader herinneren te verkopen
of weg te geven, mislukt. Hij schuilt niet in de dingen, zijn geest is onaantastbaar.
De gevangenbewaarder laat zijn slachtoffers niet los. De last van het verleden is niet
af te leggen en Edu is gedoemd om het kind in zich ‘voort te moeten voelen leven’
(p. 191).
Veel gebeurt er niet in De onschuld van een vis. Het verhaal wordt eerder gedragen
door de innerlijke monologen, zelfintrospectie en herinneringen. Er heerst een
broeiende sfeer die een climax bereikt in de driehoeksverhouding van Edu, Wanja
en de vis. Ondanks Wanja's poging om hem te verleiden blijft Edu's aandacht
afgetrokken door de vis die, zoals zijn vader, een onverbiddelijke houvast op hem
heeft.
Het is duidelijk dat beide romans ‘queesten’ zijn, zoektochten naar de wortels van
het eigen bestaan en uiteindelijk zoektochten naar geborgenheid. Zowel Alan als
Edu hebben behoefte aan veiligheid en aan een zinvolle relatie met de vader die hen
verstoot. De vader-zoon relatie schijnt een veel belangrijker rol te spelen dan die van
moeder en zoon. Er is veel voer voor psychologen in de drie Indo-romans van Alfred
Birney.
In de loop van 2000 liet Birney Het verloren lied verschijnen. Mijns inziens kan men
deze roman als het derde deel van een Indo-cyclus zien, vooral omdat er motieven
in voorkomen die overeenstemmen met de twee andere romans.2 Opnieuw de
Indo-vader en dus de Indo-zoon, hoewel de jongen nu blank is en zijn vader niet de
geestelijk geteisterde van de andere romans. Opnieuw ook de blanke moeder, opnieuw
het uit elkaar vallende gezin.
Het Birney-thema van de zoektocht is hier een zoektocht naar het verloren lied
dat Michael Langenacht, vanuit wiens standpunt het hele verhaal verteld wordt, op
een avond op de radio gehoord had toen hij als kind in Den Haag bij zijn grootouders
logeerde.
Muziek is lot en noodlot in deze roman. De liefde voor muziek vindt zijn oorsprong
in de grootvader die de pianist van het ‘Trio Langenacht’ in Soerabaja was. Grootvader
Langenacht is het die Michaels muziektalenten wakker maakt zodat hij later piano,
viool en mondharmonika speelt. Michaels vader is ook muzikant en zijn moeder gaat
op in het
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cabaret. De passie van de ouders is echter de oorzaak van de desintegratie van het
gezin zodat Michael in kindertehuizen opgroeit. Daar weet hij zich echter stand te
houden met zijn muzikaal talent dat bewondering opwekt bij de andere jongens vooral
wanneer hij de bekende liedjes van die tijd (de jaren zestig) kan spelen. Zoals de
radio is vooral de piano een troost voor de eenzaam opgroeiende jongeman.
Vandaar zijn verlangen naar het verleden toen zijn bestaan nog goed en vol belofte
was. Dit is de wereld van het verloren lied, van de geïdealiseerde grootvader die het
verlangen naar verre, onbestemde werelden in hem opgewekt had. Het is ook het
lied dat hem een gevoel van veiligheid en innerlijke harmonie geeft: ‘Zolang de
zangeres er was kon mij niets gebeuren, want ze omsloot alles om me heen, het huis,
de straat, het park, de hele wereld, alles wat ver en tegelijk zo dichtbij was en zich
niet liet grijpen in de zwaarte van de nacht’ (p. 17).
Het liedmotief loopt als een rode draad door de hele tekst. Op de meest onverwachte
momenten meent hij het te horen, dikwijls in situaties die iets met slaap of slaapkamers
te doen hebben om de grens tussen realiteit en irrealiteit te vervagen. Het lied
vertegenwoordigt zijn ‘diepste zwakke plek’ (p. 179) en het stimuleert ook zijn passie
voor muziek, het enige element dat zijn bestaan in de kindertehuizen zinvol maakt
en hem in staat stelt zijn eenzaamheid te overwinnen. De wereld van muziek is een
toevluchtsoord, een concretisering van zijn ontsnappingsdrang.
Birney's drie Indo-romans - bij uitstek zijn Vogels rond een vrouw - zijn mijns inziens
bijzondere producten van de Indo-literatuur en leveren een belangrijke bijdrage tot
de Indisch-Nederlandse literatuur. Men treft er niet alleen de spanning met de
racistisch bevooroordeelde buitenwereld aan, de marginalisering van het individu
dus (in dit geval de Indo), maar ook de spanning met de familie (vooral de vader) in
eigen huis. Die thematiek geeft ook aanleiding tot een sterk romantischmelancholische
drang bij Birney's hoofdfiguren, namelijk de vlucht in de eigen verbeeldingswereld.
Deze neiging gaat bij hem gepaard met een bijna deterministisch levensgevoel dat
de mens zijn eigen gevangene of slachtoffer is, zich moeilijk kan losmaken uit het
netwerk van het boze, vooral als dit net gespannen wordt door mensen van eigen
bloed. Permanent afwezige of niet-optredende figuren zoals de grootmoeder Sie
Swan Nio in Vogels rond een vrouw, Edu's vader in De onschuld van een vis en de
grootvader in Het verloren lied zijn daarom even belangrijk als de aanwezige. Zijn
hoofdpersonages kunnen zich moeilijk uit de machts- of invloedsfeer van die
afwezigen bevrijden.
Deze spanningsverhouding is wellicht ook de reden waarom het gevoelsleven van
Birney's hoofdpersonages een grotere klemtoon krijgt dan hun dadendrang. Ze zijn
eerder denkers dan doeners, die veel nadenken over het leven en hun relatie met
anderen. Het verleden
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speelt ook een belangrijker rol dan heden of toekomst. Ze zijn in feite ontheemd uit
het heden, rusteloos verlangend naar het onbereikbare. ‘Mijn boeken zijn steeds een
zoektocht naar iets dat niet meer te vinden is’, zegt hij in een interview met
Jan-Hendrik Bakker.3 Zo laat Birney in zijn romans de eigenzinnige stem weerklinken
van de Indo die zich thuis en toch vreemd voelt. Verdwaald tussen heden en verleden
is hij op zoek naar een ondefinieerbaar eigenzinnig tempo doeloe. Ergens zijn alle
schrijvers van de Tweede generatie verdwaald tussen twee werelden: het koloniale
tropische Indië van hun ouders en het Nederland waarin ze opgegroeid zijn. Ze voelen
zich Nederlands maar dan zonder hun Indonesische herkomst te verloochenen. In
Birney's werk komt deze dualiteit op boeiende wijze tot uiting. Met zijn Indo-romans
meer dan met zijn ander werk heeft hij het beste proza geschreven dat de schrijvers
van de Tweede generatie hebben opgeleverd. Mijns inziens is hij de meest
onderschatte auteur van deze groep.
Wilfred Jonckheere is emeritus-hoogleraar Nederlandse literatuur aan de Universiteit
van Natal te Pietermaritzburg, Zuid-Afrika. Hij publiceerde onder meer Van Mafeking
tot Robbeneiland. Zuid-Afrika in de Nederlandse literatuur 1896-1996 (1999). Met
Ena Jansen stelde hij in 1999 de bundel Boer en Brit. Afrikaanse en Nederlandse
tekste uit en om die Anglo-Boereoorlog samen.
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Eindnoten:
1 Deze tekst berust op een artikel dat eerder verscheen in Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans,
8 (2001), p. 175-194.
2 De gedachte aan een Indo-cyclus uitte Birney in een interview met Joost Niemöller (1990) p.
81: ‘Mijn levenswerk zal denk ik een romancyclus zijn over een Indische familie in Nederland.
Daarbij wil ik van halverwege de vorige eeuw tot het einde van deze eeuw gaan. Ik hou geen
bepaalde volgorde aan. De Indische romans zijn uiteindelijk belangrijker dan de tehuisromans.’
3 Haagsche Courant, 6 april 1991.
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Wortels opgraven met Alfred Birney
De ontvangst van Lalu Ada Burung in Indonesië
Widjajanti Dharmowijono
Jose Rizal Manua, dramaturg, gastheer bij de bespreking in Jakarta van Lalu Ada
Burung, de Indonesische vertaling van Alfred Birney's roman Vogels rond een vrouw,
leest een fragment voor uit het boek. Een publiek van ongeveer tachtig mensen zit
op plastic matten voor de Galeri Buku Bengkel Deklamasi, de boekwinkel in het
Taman Ismail Marzuki complex, genoemd naar de befaamde Indonesische componist
van onder andere ‘Halo Halo Bandung’ en ‘Als de orchideeën bloeien’. De literaire
discussie in het cultureel centrum is de eerste in de reeks die georganiseerd is naar
aanleiding van het verschijnen van de vertaling.1
Op een podium zitten op lage houten banken de schrijver zelf, Toety Heraty,
hoogleraar in de filosofie, Richard Oh, eigenaar van een boekwinkelketen, en Jose
Rizal Manua. Fotokopieën van de recensie van Jakob Sumardjo, een vooraanstaand
in Bandung gevestigde culturoloog - een handige benaming in Indonesië voor iemand
die zich op de een of andere manier met cultuur bezig houdt, daar een mening over
heeft en die ook kenbaar maakt2 - zijn aan de aanwezigen uitgedeeld en worden
gebruikt als referentie en eerste kennismaking met het boek.3
‘Jakarta. Waktu tidak membawa perubahan tapi pengulangan.’ De tijd brengt geen
verandering maar herhaling. De heldere vocalen en af en toe nasale klanken van het
Indonesisch versterken de poëzie in Birney's zinnen. Belangstellenden die geen
zitplaats hebben gevonden leunen tegen de auto's die geparkeerd staan voor de
boekwinkel en luisteren mee. De avond is gevallen in de hoofdstad. Mensen lopen
voorbij, haasten zich naar het theater in het complex, waar een Indiase culturele
avond plaatsvindt.
‘Selamat datang kembali di Indonesië! Anda akan tinggal di mana? Kunjungan
keluarga? Tidak tinggal di sini? Kenapa tidak? Rumah orang Indo di sini, bukan di
Holland. Holland itu buat prang Belanda, toh?’4 Welkom terug in Indonesië! Waar
gaat u zich vestigen? Familiebezoek?
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Niet hier wonen? Waarom niet? Indo's horen hier thuis, niet in Holland. Holland is
voor de Belanda's, toch?5
De meeste aanwezigen hebben het boek nog niet gelezen, zelfs nog niet in handen
gehad, een kleine maand nadat het in Yogyakarta voor het eerst op een boekenbeurs
tentoongesteld werd, maar door het fragment wordt meteen de identiteit duidelijk
van Alan Noland, de hoofdfiguur in Vogels rond een vrouw. Alan Noland is een
Indo-Belanda. Het Indoschap zoals Nederlanders dat opvatten is echter niet iets waar
de meeste Indonesiërs vertrouwd mee zijn. ‘Indo's’ zijn in Indonesië mensen van
Europese afkomst, die witter zijn dan de Indonesiërs, mooier gevonden worden en
daardoor in trek zijn als filmsterren en fotomodellen. Dat andersom geldt dat Indo's
mensen van Indonesische afkomst zijn, die bruiner zijn en in Nederland soms anders
bejegend worden dan de autochtonen, is iets wat de Indonesiërs zich nauwelijks
realiseren. Ze kennen in het algemeen ook niet de geschiedenis van de
oud-Indiëgangers, de repatrianten. Evenmin maken ze een onderscheid tussen eersteen tweede-generatie Indo's. De besprekingen van Lalu Ada Burung en de interviews
met Alfred Birney waren in meer dan een opzicht een eye-opener.
De discussie in het cultureel centrum is het derde punt in Alfred Birney's drukbezette
agenda van de eerste tourneedag. In de vroege ochtend was de schrijver te gast in de
studio van TransTV voor een live praatprogramma, dagelijks bekeken door ruim tien
miljoen kijkers. Gastvrouw was Dewi Lestari, zangeres en romancière. In de middag
kwamen journalisten van Kompas, de belangrijkste landelijke krant, naar het Taman
Ismail Marzuki voor een ontmoeting met Birney. Bij beide interviews viel het woord
‘magisch-realisme’. Ook recensenten maken gebruik van de term om de roman te
karakteriseren. Zelfs in Indonesië, thuisland van guna-guna, raadselachtige
verschijningen en wonderbaarlijke genezingen, moet het ongrijpbare een etiketje
opgeplakt krijgen. Wel wordt door Ngarto Februana meteen een vergelijking gemaakt
met het ‘magisch realisme waarin de meeste Javanen geloven’.6 Een spookverhaal,
zoals Johan Diepstraten Vogels rond een vrouw getypeerd heeft,7 zouden Indonesiërs
het boek niet noemen. Daarvoor is het te geloofwaardig, niet spookachtig genoeg.
De Indonesische recensenten hebben veel lof voor Birney's stijl en de driedelige
opzet van de roman, telkens vanuit een ander perspectief. Het is niet alleen het
wisselend gebruik van ‘ik’, ‘jij’ en ‘hij’ om te verwijzen naar de hoofdfiguur waardoor
de grens tussen de verschillende delen wordt aangegeven. ‘Birney's proza is dat van
slachtoffer en verslaggever’, aldus Beny Yohanes. ‘In het derde deel verlaat Alan
zijn positie als slachtoffer, en wordt Birney de verslaggever.’ De Nederlandse
recensent André Matthijse vindt het derde deel, dat over ‘toeris-
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tische uitstapjes’ verhaalt, waardoor volgens hem het magische van het boek vervaagt,
het minst interessant. De Indonesische besprekers van Birney's roman zijn het niet
met hem eens.
Indonesische lezers lezen met Indonesische ogen en een Indonesisch hart. Details
in de roman hebben voor Indonesiërs een relevantie die ze voor Nederlanders
waarschijnlijk niet hebben en roepen associaties op die Nederlanders ontgaan. Daar
is in de eerste plaats de zwarte vogel, waar meteen de aandacht op wordt gevestigd
door de titel, Lalu Ada Burung, hetgeen ‘toen kwam er een vogel’ betekent, en door
de omslag van het boek, waar een zwarte vogel op afgebeeld staat. In Indonesië is
een zwarte vogel voorbode van onheil. In de roman verschijnt twee keer een zwarte
vogel. Na de eerste verschijning krijgt het gezin bericht dat de grootmoeder gestorven
is; na de tweede keer, als Alan Noland de vogel ziet vliegen boven het graf van zijn
oma, wordt hij ziek.8
Daar zijn de twee wayangfiguren die Alan Noland in Yogya heeft gekocht. Ze
worden door Maudi, Alans ‘zus’, bekeken. Een figuur stelt Rama voor, de andere
Krishna. Zoals Maudi het uitlegt, komen de figuren voor in verschillende verhalen
en is Krishna de incarnatie van Rama.9 Alan wil Rama aan zijn vader geven en Krishna
voor zichzelf houden. Voor Richard Oh is dit een veelbetekenend gesprek, dat
vooruitwijst naar een groter beeld en zelfs de kern is van de roman. Later, nadat hij
het graf van zijn oma bezocht heeft, zal het Alan duidelijk worden dat de familie
hem niet ziet als Alan Noland, maar als de schim van zijn vader.
De figuur in Lalu Ada Burung die naast Alan Noland de meeste aandacht krijgt van
Nederlandse recensenten is De Arend, Alans vader.10 ‘Op zoek naar de verloren
vader’, schrijft Frans de Rover boven zijn recensie. In Indonesië krijgt de paranoia
van De Arend meer aandacht dan zijn rol als Alans vader, of zijn rol als Nederlands
marinier tijdens de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. De Arend wordt, net als
zijn zoon Alan en de schrijver Alfred Birney, meer als slachtoffer van de geschiedenis
gezien, met wie men sympathiseert. Er wordt nimmer uit het oog verloren dat
Nederlanders de kolonisators waren en de Indonesiërs de gekoloniseerden. De Indo's,
geboren uit een natuurlijke seksuele ontmoeting tussen de twee groepen die in conflict
zijn, werden niet erkend op papier als behorende tot de groep van de Nederlandse
ouder, maar werden ook in de praktijk verdacht door de autochtone bevolking.11 Dat
is naar de mening van Jakob Sumardjo de kern van het probleem. De Indo's werden
in een minderwaardige positie gedrongen door de Nederlanders, die daarmee hun
superioriteit wilden tonen. Volgens Bent' Yohanes, spreker in Bandung, wordt Alan
Noland gekweld door de Europese epistemologie, die getypeerd wordt door
expansionisme, kolonisatie, overheersing, en onderdrukking van alles wat anders is,
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ook van de Indo's die nu in Nederland wonen. De reden waarom de Indo's in Indonesië
niet paranoïde zijn, ziet Sumardjo in het verschil tussen de westerse en Indonesische
filosofie. De basis van de westerse cultuur is volgens hem een dualistisch conflict
dat moet uitgevochten worden met een winnaar, een superieure machthebber. In
Indonesië wordt het conflict opgelost in een middenwereld, de wereld van de tjitjak,
tussen vloer en dak, een meng-entiteit van twee binaire opposities.
Een andere figuur, de tweelingbroer van Alan Noland, wordt door Frank de Rover
beschouwd als onbelangrijk.12 Door Indonesische lezers wordt Philip Noland herkend
als het alter ego van Alan en van Alfred Birney. Een van de eerste vragen van de
radiojournalist in Yogyakarta ging over de rol van Philip in het verhaal.
Representeerde hij soms een ander soort Indo? Dat werd door Birney bevestigd; er
zijn ook Indo's in Nederland die zich niet druk maken over hun afkomst. Een luisteraar
belde met de vraag of die twee groepen het dan niet voortdurend met elkaar aan de
stok hadden. Nee, dat was niet zo; ze lieten elkaar in hun waarde. Dat is een
geruststellend antwoord voor iemand die woont in een land waar botsingen tussen
diverse bevolkingsgroepen een realiteit is.
‘Het lezen van Lalu Ada Burung is zoals het lezen van ons eigen gezicht: het
gezicht van het multiculturele en multi-etnische Indonesië’, schrijft Ngarto Februana.
‘Het verschil is dat in die multiculturaliteit de hoofdfiguren in de roman op een
harmonische wijze met elkaar omgaan, terwijl wij nog steeds kampen met allerlei
onlusten die veroorzaakt worden door culturele verschillen.’ Hij beschrijft daarmee
de belangrijkste reden waarom ik Vogels rond een vrouw heb vertaald. Puur
Indonesisch zijn kan niet. ‘Indonesië’ is meer een geografisch gegeven dan iets
anders. Je bent in de eerste, of tweede plaats Indonesiër en in de tweede of eerste
plaats Javaan, of Batak, of Madurees. Als je dan ook van Chinese, Indiase of
Arabische afkomst bent, wordt de situatie nog ingewikkelder. In tijden van conflict
tussen de groepen waartoe iemand behoort, komt ook zijn zelfidentiteit in gedrang.
Tijdens de discussie in Yogyakarta kwam dit probleem ter sprake naar aanleiding
van het gedeelte in de roman over de Molukse treinkaping, waardoor niet alleen de
Molukkers maar ook de Indo's in Nederland werden gemeden. Iets vergelijkbaars is
ook in Indonesië herhaaldelijk voorgekomen. De onlusten op Ambon hebben een
animositeit opgeroepen bij een bepaalde bevolkingsgroep, waarvan ook mensen uit
Papua, Flores en Timor het slachtoffer werden. Indonesiërs van Chinese afkomst
hebben hetzelfde meegemaakt. Verdenkingen tegen enkele Chinezen werden verhaald
op de hele groep. Hun lot was heel wat zwaarder dan dat van de Indo's in Nederland.
En toch, zegt Jakob Sumardjo, moeten we ons ervan bewust zijn dat we wortels in
ons hebben groeien en ze niet verloochenen of afkappen. Lalu Ada Burung, aldus
deze recensist, ‘herinnert
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de Indonesische lezers eraan hoe belangrijk het is wortels op te graven.’
In de discussies werd geen onderscheid gemaakt tussen Nederlandse en Indische
literatuur. Lalu Ada Burung is weliswaar door een Indoschrijver geschreven, maar
het is een vertaling van een Nederlandstalige, en dus Nederlandse, roman. Bakdi
Soemanto, spreker in Yogyakarta, zegt er verheugd over te zijn dat er een vertaling
is uitgekomen van een Nederlandse roman. Tot dusver is de Nederlandse literatuur
volgens hem in Indonesië onbekend, hoewel het land 350 jaar door Nederland
gekoloniseerd is geweest.13 De enige Nederlandse auteur die tijdens de discussies
genoemd werd, en wel in Semarang door de schrijver Eko Tunas, is Vincent Mahieu,
van wie Tjies en Tjoek vertaald zijn in het Indonesisch.14 De lijst van Nederlandse
auteurs die in het Indonesisch zijn vertaald is verrassend kort.15 Meerdere vertalingen
zijn volgens Bakdi Soemanto gewenst, om de Indonesische literatuur een bredere
horizon te geven.
‘Begitulah kejadian-kejadian mendapat tempatnya masing-masing’, zegt Tante Tina,
de excentrieke tante van Alan Noland. Zo vallen de dingen tenminste op hun plaats.
Als Lalu Ada Burung de lezer aanspoort zijn wortels op te graven en iedereen de
plaats te geven die hem toekomt, als de dingen daardoor op hun plaats vallen, heeft
de roman niet alleen de Indonesische literatuur verruimd, maar ook de Indonesische
lezer verrijkt.
Widjajanti Dharmowijono studeerde Germaanse Filologie en Psycholinguïstiek in
Leuven. Thans hoofd van de Studierichting Nederlands van de Akademi Bahasa
17Agustus 1945 te Semarang. Werkt aan een onderzoek naar de beeldvorming van
de Chinezen in Indisch-Nederlands verhalend proza. Vertaalde Vogels rond een
vrouw van Alfred Birney in het Indonesisch. Binnenkort verschijnt Ikan Tanga Salah,
de vertaling van Birneys roman De onschuld van een vis. Haar volgende vertaalproject
is De stille kracht van Louis Couperus.
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Eindnoten:
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van Lalu Ada Burung. Zijn bezoek werd georganiseerd door de Indonesische uitgever, Galaug
Press, met financiële steun van het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds (NLPVF),
dat ook de Indonesische vertaling subsidieerde, en de Nederlandse ambassade in Jakarta. De
tournee bracht de schrijver naar Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta en Malang, waar
discussies werden gehouden over het boek en interviews werden afgenomen voor kranten, een
tijdschrift, radio en televisie.
2 Jakob Sumardjo is verantwoordelijk voor de rubriek Literatuur van de Ensiklopedi Nasional
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3 Sommige sprekers hadden een tekst voorbereid die niet voor publicatie bedoeld was. Anderen
hebben in diverse kranten of op het internet hun mening over het boek gepubliceerd. Op het
moment dat ik dit artikel aan het schrijven ben, zijn de interviews in twee grote dagbladen,
Kompas en Suara Merdeka, nog niet verschenen. Op de website van Alfred Birney,
http://www.alfredbirney.info, zijn recensies en berichten over de discussies te lezen.
4 Birney, Lalu Ada Burung, p. 143.
5 Birney, Indische gezichten, p. 94.
6 Februana, 2002.
7 Diepstraten, 1991.
8 Februana, 2002.
9 In de Ensiklopedi Nasional Indonesia staat dat Rama en Krishna beide mensgeworden incarnaties
zijn van de god Wishnu.
10 Dank aan Alfred Birney, die mij recensies van Vogels rond een vrouw toestuurde.
11 Sumardjo, 2002.
12 ‘Phil, een geslaagde zakenman in een snelle auto, speelt geen rol.’ Rover, 1991.
13 Putu, 2002.
14 Vincent Mahieu. Cis (vert, door H.B. Jassin). Jakarta: Penerbit Djambatan, 1976. Cuk (vert,
door H.B. Jasin). Jakarta: Penerbit Djambatan, 1976.
15 De lijst vermeldt 32 auteurs van poëzie en verhalend proza. De oudste vertaling is van 1967.
Met dank aan Marlies Hoff van het NLPVF voor de lijst van Indonesische vertalingen.
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‘Altijd hongerig naar het Hogere en een hapje’1
Over het Indische werk van Adriaan van Dis
Wim Willems
Magnetiseur met woorden
Hij is een performer, een magnetiseur die woorden en accenten aantrekt. Een man
die zich de taal van mensen in een handomdraai eigen maakt. De Zuid-Afrikaanse
lyriek verlaat zijn mond even gemakkelijk als zijn moedertaal. Voor hem zijn de
klankkleur van woorden, hun betekenis en schoonheid onlosmakelijk met elkaar
verbonden. In het theater laat hij de taal vederlicht dansen. Tegelijk is hij een aardse
man, die snacks uit de muur niet kan weerstaan. Meer dan een kwart eeuw geleden
schreef hij in de NRC: ‘Zeg mij wat ge eet en ik zal zeggen wie gij zijt.’ Maar ook:
‘Een Belg eet met zijn ogen meneer, de Nederlander proeft met zijn portemonnaie.’
Want wie Indisch is en veel gereisd heeft, blijft zich verbazen over de tafelgewoonten
van ‘die Hollanders’. Hij vertolkte de trauma's van zijn familie, terwijl hij in het
naoorlogse repatriantenhuis rondliep als de enige totok. Wel dáár verwekt, maar in
Bergen aan Zee ter wereld gekomen. Een van zijn lezers schreef ooit: ‘Hou jij eigenlijk
wel van Indische mensen?’ Die reactie veroorzaakte een schok: kun je mijn boeken
ook zó lezen. In Nathan Sid beschrijft hij zijn Indische tantes als wezens uit een
vreemde cultuur, met geverfde nagels en gouden juwelen, bloterige borsten. Zij
boezemden het jongetje van toen vrees in en tegelijkertijd vond hij hen heel spannend.
Die hevigheid van emoties hield hem scherp.
Al tijdens zijn studie neerlandistiek werd hij door Vrij Nederland benaderd om
over Zuid-Afrika te schrijven. Niet lang daarna ging hij bij het Handelsblad op het
journalistieke pad voort. Toen hij daar eind 1985 afscheid nam, om zich volledig aan
de reisliteratuur en zijn televisieprogramma Hier is ... Adriaan van Dis te wijden,
had hij tien jaar lang de thema's uit zijn latere literaire werk aangeroerd. Eetrituelen
en het geloof, de magische wereld van zijn moeder, buitenlandse reizen, het
migrantenbestaan, de factor kleur, sociale rechtvaardigheid, de Derde Wereld,
bedreigde culturen, spiritualiteit, identificatie via de literatuur.
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Ook verschenen af en toe fragmenten van een weinig verhullend zelfonderzoek. In
een portret van De Onbekende Schrijver schreef hij ooit:
Het is eenvoudig voor te stellen dat je niet kan schrijven wat je wil. Erger
nog, mijn onbekende schrijver snoert zichzelf meer dan eens de mond.
Ook in zijn boeken. Hij weet dat hij zich beter aan de politiek correcte
mores van zijn tijd kan houden, dus wandelen zijn helden naar de biobak,
zijn de vrouwen positieve helden, de joden gelouterd door het verleden,
de zwarten zuiver en weent elke Indiaan om het laatste restje tropisch
regenwoud. Thuis heeft hij wel een andere mening, maar die schrijft hij
niet op, anders wordt hij aangevallen in de krant, of door studenten op
college. En uit brieven begreep hij dat lezers vaak problemen hebben met
nuances. Imago, daar gaat het om, beelden werken tegenwoordig sterker
dan woorden - niet te links, niet te rechts en toch solidair met de
mediagenieke slachtoffers van zijn tijd. Dus zwijgt hij over wat hij onrecht
noemt, en is hij frère et compagnon met een minister - die hij dom en lui
en achterbaks vindt - en met het jurylid (de lul, de lul) dat hem in het najaar
nomineren moet. Niet dat hij laf is, maar iedereen heeft zo zijn hypotheek,
zijn vaste lasten. Die onbekende schrijver woont het dichtste bij, soms zie
ik hem 's morgens in de spiegel.2

Verliefd op een koloniaal Bargoens
Zijn hang naar esthetiek bracht Adriaan van Dis tot de studie Zuid-Afrikanistiek.
Het begon als een verliefdheid. Verliefdheid op een soort koloniaal Bargoens. Zelden
las hij mooiere regels dan in dat vermaledijde Afrikaans. De poëzie bracht hem tot
de studie, de politiek en verontwaardiging kwamen een versvoet later. Die versvoet
van de politieke betrokkenheid heeft hij tot fictie omgesmeed in Dubbelliefde, de
zowel geprezen als verguisde roman uit 1999.3 Hij was een van de oprichters van de
Griekenland-werkgroep aan het Instituut van Neerlandistiek, wierp een steen naar
het gebouw van Olympic Airways, zoals ooit Carmiggelt, toen hij mét regenjas in
1956 de communistische boekwinkel Pegasus belaagde. Maar nog tijdens het
kolonelsregime ging Van Dis naar zijn geliefde eiland Chalki, waarna zijn
strijdmakkers hem een verrader noemden. Om tegenwicht te bieden reisde hij
onmiddellijk na de val van het regime als ooggetuige naar Griekenland om de revolutie
te verslaan. Achteraf beschrijft hij zijn dissidentenrol als die van een liberale
landjonker, wars van al te ideologische rimram. Tegen de CPN'ers binnen de
anti-apartheidsbeweging zei hij altijd: ‘Jullie hebben helemaal gelijk, maar pas over
honderd jaar.’ Dan eten we allemaal hetzelfde, dragen we dezelfde kleren en
ontvangen we
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hetzelfde salaris. Maar op de middelbare school was hij - in die voetsporen van zijn
vader - fel tegen de PSP. De ideologie van het pacifisme beklijfde bij hem niet. Teveel
drift, ja. Dan vertrouw je niet op een vredige inborst.
Met zijn keuze voor het Zuid-Afrikaans koos Van Dis zich onbewust een kolonie
van het hart. Aan Indonesië - het land van de verrader Soekarno - was hem weinig
gelegen. Hij las er geen boeken over, ging er pas in 1998 voor het eerst naartoe - om
er vooral zijn vader te ontmoeten. Zelfs Couperus' Stille Kracht heeft hij nooit gelezen.
Wel ging hij in 1973 naar Zuid-Afrika, dat ‘mocht’ van de anti-apartheidsbeweging.
De cultuurschok was groot; zoveel stijve beleefdheid en gereformeerde gesel. Alleen
de Kaaps-Maleise keuken sprak hem wel aan. En de taal, die aan Indisch deed denken,
met zware accenten en dubbele diftongen. Contacten met zwarten waren nauwelijks
mogelijk, alleen met kleurlingen. Hoewel je ook daar als witte man in de opkamer
werd ontvangen en het huis al drie uur van tevoren was geschrobd. De Indische totok
werd behandeld als een witbaas. Ofwel, niemand voelde zich er gemakkelijk bij.
Later maakte hij voor de NRC een reis van Kenia naar Senegal en begon zijn liefde
voor zwart Afrika te groeien. Doordat hij Zuid-Afrikaans studeerde, vroeg de krant
hem erover te schrijven. Zijn eerste stuk over Breytenbach bood hij aan bij de
Volkskrant, maar daar schreven ze er liever zelf over. De culturele opperstalmeester
bij de NRC, Karel Poll, vond het wel een mooi stuk en nam het meteen op. Zo kwam
hij in de journalistiek terecht, intussen zijn studie vervolgend. Met zijn eerste serie
in de krant, Geestelijk eten - we schrijven 1975 - zette hij meteen zijn schrijversthema's
uit: nieuwkomers en de zintuiglijke wereld van het eten. In artikelen over gewijde
spijzen en haar gebruikers bezocht hij aanhangers van Hare Krishna, islamitische
slagers en restaurants, zat aan bij een christelijke gastentafel en probeerde de bijbelse
herbergzaamheid uit. Hij schreef over eten en yoga bij de Sikhs, ging bij Turken,
Indiërs, joden en wie al niet langs en sprak over de mores rondom wat mensen in
hun mond steken. Kleur en minderheden, ze zouden leidmotieven gaan vormen in
zijn werk. Trouwens, al op de middelbare school ging hij - een veertienjarig blond
jongetje - als neger verkleed naar het gemaskerde bal. En zijn afstudeerscriptie bij
neerlandistiek ging over de kleur zwart in de middeleeuwse literatuur. Wat hij al
vroeg zocht, was het andere. Zijn familie had een geschiedenis van reizen achter zich
en hij wilde hen achterna. Alleen niet naar Indië, dat was hún wereld. Hij schiep zijn
eigen wereld. Nog altijd dwaalt hij graag rond in Bergen aan Zee, over zíjn strand,
door zíjn duinen. Daar groeide het grenzeloze ego van zijn jeugd, ontsnappend aan
alle grenzen die zijn vader stelde. Al jaren mijmert hij - steeds meer hardop - over
zijn verlangen een episch gedicht te schrijven, een Under Milk Wood over Bergen
aan Zee. Alle mensen uit dat geïsoleerde dorpje tot leven
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laten komen, en de verdwenen geluiden oproepen. Zoals de groenteboer met zijn
driewielige wagentje, de krakende mat achter de deur. Een universum van zintuiglijke
waarnemingen.

Het verhaal van de onschuld
De novelle Nathan Sid is eveneens ontstaan uit een eetrubriek, Mes en vork, die in
1978 in de krant verscheen.4 Het begon met algemene thema's, over Schiermonnikoog,
de brouwerstraditie en Waddenbitter. Van Dis was het er vooral om te doen op een
geestige manier over vies eten te schrijven. Maar al snel begonnen de herinneringen
van een klein jongetje, dat hij Nathan Sid doopte, de rubriek te domineren. Het ventje
was niet alleen bezig een echte man te worden, hij was ook op zoek naar een Hoger
Zelf. Antroposoof achter de rokken van zijn moeder. Veel eten en Indische mores,
uitmondend in culinaire wijsheden: ‘Wie in een duinpan kookt, zal op de korrels
kauwen’, of: ‘Een tafel zonder regels, kweekt kinderen als vlegels’. In de loop van
de maanden begonnen de stukken steeds persoonlijker te worden, en bevriende
schrijvers moedigden hem aan op die weg door te gaan, Poll daarentegen vond het
veel te persoonlijk. Onvermijdelijk volgde het verzoek om de stukken over Sid apart
uit te geven en van schrik hield de journalist Van Dis er mee op. Want literatuur, dat
is te belangrijk, dus een taboe. Zelf beschouwt hij Nathan Sid daarom als een
geaborteerd boek, want hij was nog lang niet met het thema klaar.
Pas tijdens het schrijven van dat boekje realiseerde hij zich hoezeer het Indische
een kleurrijk aspect vormde van zijn verleden. Hij maakte het ook bewust kleurrijk,
daartoe geïnspireerd door het werk van N.P. Van Wyk Louw, in zijn ogen de
Achterberg van Zuid-Afrika. De man was hoogleraar Afrikaans in Amsterdam en
schreef de cyclus Klipwerk, waarin hij herinneringen ophaalde aan zijn jonge jaren.
De elastische mengtaal waarmee hij zijn jeugd in beelden en geuren opriep, betoverde
Van Dis. Het was zo anders dan de taal van de Lage Landen, onttrokken aan de
kleigrond van dominees en geleerdheid. In die zintuiglijke wereld stapte hij binnen
met zijn korte vertellingen over Nathan Sid. Vandaar de Prikkebeen-achtige gedichtjes
in dat boekje. Dat spel met die versjes heeft hij van Van Wyk Louw, die in Nederland
in een isolement leefde, ver van zijn land. Die staat van bannelingschap stelde hem
in staat zijn herinneringen haarscherp op te roepen. Door hem realiseerde Van Dis
zich dat zijn Indische jeugd een Fundgrube is, juist op het moment dat hij die
achtergrond het sterkst ontkende. Wat hij ook merkte, is dat hij niet de waarheid
opschreef, uit angst dat het dan niet leuk zou zijn. Nathan Sid is het verhaal van een
volwassen kind, dat zich afvraagt: ‘Waarom groeit als je oud wordt, vroeger zoveel
kleiner.’ Het is geschreven door het bewustzijnsfilter van een kind van elf, dat is
blijven stilstaan toen zijn vader doodging.
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Vader kwaad, zus slachtoffer
Als Nathan Sid het verhaal is van een onschuldig jongetje, is de roman Indische
duinen, de geschiedenis van een kwade man, de antithese daarvan.5 Het verscheen
elf jaar later en Van Dis noemde het ooit een onvermijdelijk boek. Opnieuw is gekozen
voor de eigen herinneringen als bron voor het verhaal. Dus als iemand tegen de
schrijver zegt, je schrijft niet hoe het geweest is, is zijn weerwoord: ‘Een leugen is
een waarheid waar niemand aan herinnerd wil worden.’ De aanleiding tot het schrijven
van zijn tweede Indische boek kwam echter van buiten: de veelbesproken
plagiaatkwestie. De vernedering die de affaire teweegbracht, wekte de geest van zijn
vader. Woensdag verscheen het stuk in Vrij Nederland en donderdagmiddag schreef
hij twintig vernederingsscènes uit zijn jeugd op. Dat werd de kern van Indische
duinen. Eenmaal geschreven, had hij er moeite mee het uit handen te geven. Té
particulier. Als het - achteraf gezien - een wraakboek is, dan toch vooral op een
samenleving die mensen als zijn vader als tweederangsburger behandelde. Niet dat
hij zo bewust voor die generatie was opgekomen, maar de emoties lagen dicht onder
de oppervlakte. Toch had hij zich nooit eerder geassocieerd met het onrecht dat de
Indische gemeenschap was aangedaan, want dat herinnerde hem teveel aan zijn vader
en daar wilde hij verre van blijven. Voor hem is Indië er in klank en stank, maar hij
heeft er nooit naartoe gedurfd. Tot twee jaar na Indische duinen is hij altijd met een
grote boog om Indonesië heengelopen: ‘Waarom ben ik nooit naar Indonesië gegaan?
Daar zal ik waarschijnlijk het betrekkelijke inzien van elke ambitie, een houten hut
kopen en nooit meer iets schrijven. De koloniaal in mij waakt.’6
Van Dis' vader mag een bron van frustratie zijn geweest, hij is tegelijk een muze.
De zoon heeft indringende herinneringen aan zijn schoonheid, zijn geur, zijn huid,
de wereld van het zinnelijke. Met de dood van zijn vader is die lijfelijkheid uit zijn
leven verdwenen. Indische duinen beschouwt hij daarom ook als een ode, hoewel
veel lezers vooral de hatelijkheden zien. In het begin is de hoofdpersoon inderdaad
hatelijk, cynisch en boos, maar uiteindelijk is het een document van liefde, een poging
tot verzoening. Niet in sentimentele zin, zo van: ik heb zoveel van mijn vader
gehouden, maar hij begreep me niet. Het draait allemaal om het al dan niet erkennen
van slachtofferschap. Van Dis heeft nog altijd de neiging - zeker op papier - om het
leed dat hem door die ‘stapelgekke vader’ is aangedaan te bagatelliseren. Net als zijn
familie dat altijd heeft gedaan. Alleen door te bagatelliseren konden zij het volhouden.
Hij is zoals zij en kiest voor dezelfde overlevings-mechanismen. Intussen bevestigen
brieven van getuigen en omstanders de werkelijkheidswaarde van wat hij geschreven
heeft. Met als gevolg: de angst dat het allemaal nog ernstiger was dan hij geneigd is
te willen geloven. Als de realiteit het wint van de fictie, valt de schrijver stil.
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In de overweldigende hoeveelheid reacties die hij heeft ontvangen na Indische duinen
(in België leest men het vooral als familieroman), is herkenning het sleutelwoord.
Het zwijgen, het hardop tellen dat zijn vader deed om zichzelf onder controle te
krijgen, de hele mythologie van de oorlog. Dat wil zeggen, zoals kinderen die ná de
oorlog geboren zijn, ermee hebben moeten leren leven. De brieven van de oudere
generatie gaan meer over het niet geaccepteerd worden in het naoorlogse Nederland,
die hele mythe over het geweldige opnameproces van Indische Nederlanders. Het
isolement op het schoolplein, het uitgejouwd worden op de kermis, het syndroom
van de dubbele bonnenvreters. Er komen ook brieven van mensen die hun jeugd door
die oorlog gemist hebben en nu op zoek gaan naar dat verleden, het Indische, de
kampen. Ieder boek dat wordt gepubliceerd en dat deels over hun thema gaat,
beschouwen zij als een legitimatie van hun psychische zorg. Via een emotionele
legpuzzel is de schrijver Van Dis bij het politieke uitgekomen, en daar wordt hij nu
op aangesproken. Alleen is hij in zijn familie altijd als de totok beschouwd, het jochie
dat niet bij het Indische verleden hoorde. Zijn moeder was weliswaar ook blank,
maar die had overal in Indië gewoond en sprak uitstekend Maleis. Trouwens, ook
zijn vader was officieel een pur sang Hollander. Van Dis beschrijft hem misschien
wel als een Indische jongen, maar hij had ook van Sicilië kunnen komen. Dat zeiden
ze in zijn familie ook altijd. In de roman speelt de schrijver met die Italiaanse
achtergrond. Het zou hem niet moeten uitmaken, maar een spatje Indisch bloed was
hem welkom geweest. Juist omdat het altijd zo sterk ontkend en verloochend werd.
Bovendien zou hij dan meer deel hebben uitgemaakt van de wereld van zijn zusters.
Het is trouwens toch opvallend in hoeveel onmiskenbaar Indische families die
Italianen opduiken. In die zin heeft Van Dis ook de folklore van de Indische
gemeenschap in zijn boek willen verwerken.
In het Indische huis van zijn jeugd was hij de absolute buitenstaander, tegelijk was
hij een betrokkene. Dat heeft hem bepaald en verklaart ook zijn fascinatie voor, en
compassie met slachtoffers, de underdogs, de gekken. Met Indische duinen en
misschien nog wel meer met Familieziek (2002) heeft hij het verhaal willen schrijven
van een man die uit de oorlog komt. De schrijver werd geraakt door televisiebeelden
van vluchtelingenstromen en wegtrekkende kinderen uit Mozambique waar hij in
1989 op doorreis was. Hij besefte: zij maken nú iets mee wat ze over dertig jaar nog
een keer meemaken. Die indrukken branden zich in hun gevoelsleven tot een stevig
litteken. Sta dáár nu eens bij stil! Want dat overkwam zijn familie ook, die was ook
op drift. En nu worden de wonden gelikt, want het komt allemaal terug. Ze waren
stuk voor stuk getekend door de oorlog en daar krijgen de nazaten een tik van mee.
Wat niet wil zeggen, dat Van Dis zich zomaar toestaat mee te rijden op het leed dat
hun is aangedaan. De hoofdfiguur in Indische duinen worstelt met die ambivalentie,
geeft af op de clichés van de hulpverle-

Indische Letteren. Jaargang 18

203
ning, maar heeft wel degelijk ook begrip. Naar zijn idee moet je soms door de haat
heen, om bij de liefde uit te komen.
Al jong probeerde Van Dis de tomeloze drift van zijn vader te ontvluchten. Hij
schiep zich een schimmenwereld, bevolkt met de helden uit de boeken die hij las,
met een geheime oudere broer, een fantasiewereld waarin hij zich veilig voelde. Dat
was een overlevingsmechanisme en verklaart ook waarom die zusters geen grotere
rol spelen in Indische duinen. Ze waren er wel en niet, ook al omdat ze veel ouder
waren. De eerste zes jaar van zijn leven zaten zij op school. En hij was thuis, met
die vader. Een beladen relatie, want de man hield alles in de gaten. Was overal, zag
alles. Zijn enige zoon leefde in het centrum van zijn aandacht. Met zijn twee grote
Indische romans lijkt Van Dis zijn vader eindelijk ten grave te hebben gedragen.
Maar de messcherpe herinneringen die de zoon aan hem bewaart, worden alleen
maar sterker. Zijn zusters stonden daar buiten en komen in Indische duinen daarom
maar zijdelings voor als het om de jeugd van de ikfiguur gaat. Als volwassenen
spelen ze misschien niet zo'n sympathieke rol, maar dat geldt ook voor de verteller.
Verder draait het in dat boek om het conflict tussen een zus die in de oorlog is geboren
en een jongetje, dat stamt uit vredestijd. Als Van Dis aan oorlog denkt, komt die
eeuwige strijd en die onderlinge jaloezie naar boven.

Totok blijft familieziek
Het gebeurde op verzoek en hij zei ‘ja’, waardoor Van Dis zijn vijftigste verjaardag
in 1996 in het land van zijn vaderlijke voorouders vierde. Meteen in de eerste nacht
kwam hij in Jakarta hardhandig in aanraking met de straffende hand van zijn vader.7
Geest of niet, de man zou hem blijven achtervolgen op zijn tour door het moderne
Indonesië. En, wel zo nadrukkelijk, dat de zoon na terugkeer opnieuw achter het
scherm plaatsnam en in lyrische regels verantwoording aflegde. Een fragment uit
‘mijn stap is zo breed als het pad’: wat uit mij komt / is mijn vader / wat in mij zit /
zijn stap / zijn tongval / zelfs lucifers steek ik aan als hij / van me af / alles heb ik
destijds afgekeken / nagebauwd / me ingeprent / geëtst, uur na uur / een zuur / dat
doorbreekt in de middaghitte / als ik wandel / tussen de rijstvelden / links en rechts
de lucht wegtrap / jalan jalan.8
Wat hij in Indonesië aantrof, was vooral de sfeer van Bergen aan Zee. Een
getransformeerd landschap van zijn jeugd, maar ook een Javaanse hofcultuur, waarvan
hij zich afvroeg hoe westerlingen van overzee daar ooit wortel hadden kunnen
schieten. Het moderne Indonesië was zo vol van zichzelf, dat een blanke aanwezigheid
met terugwerkende kracht misplaatst leek. Hij was blij er niet naartoe te zijn gegaan
vóór het schrijven van Indische duinen, want dan had hij met minder compassie over
de verscheurdheid van de Indische gemeenschap kunnen schrij-
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ven. Een andere ervaring die diep op hem inwerkte, was een bezoek met een groep
schrijvers aan Japan in het jaar 2000.9 Hij sprak er met Japanse kinderen - overigens
net zulke volwassenen als hijzelf - van vaders die de oorlog hadden meegemaakt.
Hun ervaringen echoden de zijne. Dat was wennen, zoveel herkenning bij nazaten
van de vijanden van zijn familie. Velen van hen hielden er een soort boekhoudkundige
leefstijl op na, alles op zijn plek, de eeuwige bezwering van de chaos van die
onbetrouwbare vader. Zij hadden een deel van de gekte overgenomen en kwamen
daarmee, op hun manier, op het oorlogspad terecht. Na zijn bezoek aan Japan begreep
Adriaan van Dis nog niet klaar te zijn met zijn Indische familieverhaal.
Er was een synthese nodig, het verhaal van de zoon vroeg om een vervlechting
met het drama van de vader. Dat werd Familieziek,10 waarin niet alleen de toenemende
gekte van mijnheer Java wordt geschilderd, maar ook de weerspannige kuren van de
zoon. Het gaat om een jongen die balanceert tussen aanpassing en verzet. Hij mag
ten diepste met zijn vader verbonden zijn, hij neemt ook afstand, vecht voor een
zelfstandige plek. Hij staat op de bres voor een eigen handschrift, ontworstelt zich,
vernietigt wat hem niet aanstaat. De schrijver maakt het kind in Familieziek niet tot
slachtoffer, eerder tot medeschuldige. Daarmee komt hij min of meer los te staan
van de vaderfiguur. Hij weet zich van hem te bevrijden, zonder zich te distantiëren
van de tragische dimensie van de naoorlogse Indische geschiedenis. Dat maakt de
roman in fragmenten tot een verhaal waarin zowel de stem van de Eerste als de
Tweede generatie doorklinkt.
Wim Willems is verbonden aan het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies van
de Universiteit van Amsterdam. Hij is vooral bekend geworden als de organisator
van de Indische Studiedagen. Recent verscheen onder meer De Uittocht uit Indië
1945-1995. De geschiedenis van Indische Nederlanders (2001).
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2 Dis, Adriaan van. ‘Eert de broze vrijheid van de Onbekende Schrijver’. In: NRC, 3 mei 1995.
3 Dis, Adriaan van. Dubbelliefde. Geschiedenis van een jongeman. Roman. Amsterdam:
Meulenhoff, 1999.
4 Dis, Adriaan van. Nathan Sid. Novelle. Amsterdam: Meulenhoff, 1983.
5 Dis, Adriaan van. Indische duinen. Roman. Amsterdam: Meulenhoff, 1994.
6 Willems, Wim. ‘Adriaan van Dis, Een Indische buitenstaander’. In: Wim Willems & Jaap de
Moor (red.). Het einde van Indië. Indische Nederlanders tijdens de Japanse bezetting en de
dekolonisatie. 's-Gravenhage: SDU, 1995, p. 80-92, citaat op p. 90.
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Herik, 1997, p. III.
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Victor Justin Mulder, omstreeks 1933, Marie van Dis, omstreeks 1928, Adriaan met de zusjes in 1947.
Uit: Paul Sars, Adriaan van Dis. Nijmegen 1996, p. 11.
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‘Ik ben de schatbewaarder. Ik ben de fantast’
Gesprek met Adriaan van Dis*
Peter van Zonneveld
Adriaan, we kennen elkaar sinds 1967, toen we allebei Nederlands gingen studeren
in Amsterdam. Ik herinner me dat je het toen wel eens over je Indische zussen had,
maar nooit over je vader. Hoe kwam dat?
Ik was nog niet bij de psychiater geweest. Kijk, met de dood van mijn vader in
1956 verdween Indië in een hutkoffer. Daarna werd alleen op zondag nog gado-gado
gegeten, en verder werd dat land aan tafel afgeschaft. Terwijl toen mijn vader nog
leefde, Indië boven tafel dampte; hij kookte vrijwel elke dag en was ook daarin zeer
aanwezig. Dat was dus van de ene dag op de andere dag afgelopen. Het kwam ons
allemaal wel goed uit dat mijn vader wegviel, het was immers een vreemde en wrede
man en aanvankelijk miste ik hem ook niet, ik duwde hem ook weg en dat
sambal-Indië ook. Ik zocht andere zaken. En het grappige is, dat als ik nu terugkijk
- ik vond laatst een foto van mezelf, dertien jaar oud op het bal masqué van de
Vrijzinnig Christelijke jeugdcentrale (VCJ), en daar zie je Adje Mulder, want zo
heette ik toen, verkleed als neger. Daar was ik eigenlijk mee bezig. Neger worden.
Dat wou ik graag. En tijdens de studie Nederlands, mijn eerste scriptietje voor
geschiedenis - waar ging dat over? De kleur zwart in de Middeleeuwen. Dus ik was
wel met kleur en anders zijn bezig, maar via een omweg.
Ja, die omweg. Je hebt in mei 2003 in Amsterdam een lezing gehouden over Het Idee
in je werk en daar heb je aangegeven dat de poëzie van Breytenbach een belangrijke
rol heeft gespeeld in je weg naar Indië.
Ik ging Nederlands studeren omdat ik niet goed was in wiskunde en omdat ik van
lezen hield, van literatuur. Eerst dacht ik dat het een hele artistieke studie was, dat
je gedichten uit je hoofd mocht leren, maar daar bleek het niet veel mee te maken te
hebben. Door een omweg kwam ik met het Afrikaans in aanraking, en dat vond ik om het maar

*

Dit gesprek vond plaats op vrijdag 30 mei 2003, tijdens een lezingenmiddag van de Werkgroep
Indisch-Nederlandse Letterkunde in Leiden.
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meteen terug naar Indië te brengen - erg lijken op het Petjôh dat bij ons thuis tijdens
die ellenlange rijsttafels op zondag voor de grap werd gesproken. Althans zo'n beetje,
half kromtaal, met veel klemtoon op de motór, en al die Tjalie Robinson grapjes,
van
Daar was eens een man in Osló,
die heel ver kon ló
-pen

Daar kwamen we thuis niet van bij. En dát vond ik een beetje terug in het Afrikaans.
Ook in de vroegste Afrikaner literatuur zie je dat de zogenaamde kleurling in kromtaal
ten tonele wordt gevoerd. Wat een bijzondere invloed had was de kennismaking met
het werk van N.P. Van Wyk Louw, een van de allergrootste dichters, die als jongetje
in Sutherland woonde, in de kleine Karoo. Begin twintigste eeuw leefden wit en
bruin daar tamelijk door elkaar. Hij heeft er in Klipwerk (Nuwe Verse) gedichtjes
over geschreven, kleine korte kinderrijmpjes vol seksuele verwijzingen en moeilijke
streekwoorden, waarin hij wit en bruin met elkaar laat spelen en praten. Van Wyk
Louw schreef Klipwerk tijdens zijn hoogleraarschap in Amsterdam, uit heimwee,
maar ook omdat hij pas op afstand besefte dat die mengcultuur zijn jeugd zo bijzonder
had gemaakt. Klipwerk riep bij mij Bergen aan Zee op, dat toen nog geïsoleerde
vlekje huizen achter de zeereep, waar kaaskoppen, oud-Indischgasten en allerlei
andere door de oorlog aangespoelde gasten woonden. In het huis waar ik opgegroeid
ben, met vier repatriantenfamilies, waar ik het enige in vredestijd geboren witte
jongetje was. De anderen hadden allemaal in Indië gewoond, hadden al dan niet in
het kamp gezeten, of hadden in ieder geval een andere ervaring. Ik wilde geweldig
graag bij die oorlogskinderen horen, bij die andere kleur en ervaring. In de literatuur
van het Zuid-Afrikaans vond ik dat op de een of andere manier terug, die fascinatie
en gêne voor kleur. Veel huichelarij ook. Kleur in mijn familie is een gecompliceerd
verhaal. Er werd geweldig over gelogen. Mijn vader, die 1 meter 61 was, en achter
zijn rug spottend door de West-Friese jongens een ‘pinda’ werd genoemd, omdat hij
zo driftig was en dan veel klemtónen verkeerd légde, had dus zogenaamd Italiaans
bloed. Nu weet ik door gewoon sibbekundig onderzoek van een lezeres, dat de
overgrootvader van mijn vader met een inlandse vrouw getrouwd is. Mijn moeders
eerste man ging door voor een halfbloed, hij was officier bij het KNIL. Hij had ook
broers, die carrière maakten in het Binnenlands Bestuur, ze kwamen uit een
vooraanstaande Indische familie. Maar nu blijkt deze man van mijn moeder geen
halfbloed te zijn, maar meer dan driekwart Javaans, want hij is weer een zoon van
een meneer die samenwoonde met een inlandse vrouw, Nadigama - waar een van
mijn zusjes trouwens naar genoemd is. Dat is allemaal niet van belang, dat driekwart
Javaans en dat halfbloed-zijn van mijn vader, maar door het verzwijgen en ontkennen
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kreeg het een enorme betekenis. Mijn moeder heeft door haar persoonlijke verbintenis
met kleur een andere koloniale ervaring opgedaan dan de doorsnee KNIL-echtgenote.
Ze kreeg drie mooie bruine dochters van hem. Haar eerste man werd in de oorlog
onthoofd. Na de oorlog kwam mijn vader op het toneel, met zijn Italiaanse bloed,
dat uiteindelijk ook Indisch bleek te zijn. Achteraf denk ik dat kleur ook spanningen
in dat huis gaf. Maar dat zijn mogelijk projecties achteraf. De allerdonkerste mensen
woonden achterin. Die waren ook nog eens katholiek, dus vanzelf al dom en
achterbaks (mijn moeder was als Brabantse protestante boerendochter anti-paaps).
Het feit dat vrijwel al die kinderen naar de middelbare school gingen (en later een
universitaire opleiding hebben gevolgd) deed er niet toe; in de ogen van mijn vader
- die werkeloos was en geen enkele status had - stonden ze sociaal toch een trapje
lager. Een van de achterbuurmannen was voor de oorlog stationschef in Soerabaya
geweest, daar mocht hij graag over opscheppen. ‘Eén trein per dag’ zei mijn vader
achter zijn rug. Wij woonden, omdat wij veel deftiger en witter deden, vooraan. Naast
een mevrouw die ook wit was, daar gingen we het meest mee om. Maar er was ook
één vrouw bij wie ik niet eens mocht binnenkomen.
Waarom?
Die was heel donker, te zwart misschien, ze onttrok zich aan het leven op de gang.
Ik liet me bij haar binnenlokken en voeren. Toch woonden we met elkaar in een soort
eenheid. Dat hele Bergen aan Zee barstte van de Indische mensen, een soort bonzai
koloniale samenleving. Ik snapte er niet veel van, al wilde ik er graag bijhoren ...
telkens speelde die kleurgevoeligheid weer op. De zusters en broers van mijn vader
braken na zijn dood met mij en mijn moeder omdat ze mijn zusters te Ambonees
vonden, terwijl ze helemaal niet Ambonees waren. Wij keken geloof ik weer neer
op Ambonezen - die pasten zich niet genoeg aan. Iedereen keek op iedereen neer,
daar waren we - uit gebrek aan Indië - eigenlijk de hele dag mee bezig. Iedereen zat
maar thuis, de vrouwen werkten toen uiteraard niet, er was slechts één man met een
echte betrekking. Verder zaten we daar maar, verontwaardigd te wezen over de
socialisten die niet alleen van de gulden een dubbeltje hadden gemaakt, maar ook
Indië hadden verkwanseld. Ja, het klinkt als cabaret, maar dat was het ook.
Omstreeks 1970 was je daar niet mee bezig.
Nee, maar later, via de literatuur, stuitte ik toch op mijn weggedrukte achtergrond.
Ik deed ontzettend mijn best niet op mijn vader te lijken en toch kwam ik hem en
mijzelf tegen, zoals dat heet.
Ja, dat blijkt wel uit de boeken die je schreef.
Dat ging niet zomaar. Ik was doodsbang, ik schreef altijd wel, maar ik
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had een geweldig minderwaardigheidscomplex. Ik draaide alle woorden om en spelde
slecht. Nu nog, maar ik verberg het beter.
Opeens verschenen die kleine stukjes over Nathan Sid in NRC Handelsblad. Ja,
Nathan Sid is ontstaan uit een kookrubriek. Ik deed het alternerend met Philip
Mechanicus, we schreven over eten. Ik wilde eigenlijk over mijn eigen
eetherinneringen schrijven, ik merkte dat die zeer verbonden waren aan die rare strijd
tussen mijn vader en mijn moeder - tussen aardappel en rijstekorrel. Moeder streed
vooral tegen het gat in de hand van mijn vader die veel te duur kookte. Mijn vader
wilde dan wel een echte man zijn, maar in huis liep hij nagenoeg de hele dag met
een schort voor. Hij was ook nog eens een Jan-hen, die zich overal mee bemoeide.
Dat gedoe beschrijf ik eigenlijk in Nathan Sid. En als je dan bedenkt dat ik ook voor
veel dingen allergisch was: melk, tomaten, eieren, chocola, dan begrijp je dat eten
een grote rol in mijn kinderleven speelde. Volgens een geleerde arts is mijn
spelblindheid niet terug te voeren op dyslexie, maar op een vitaminegebrek in mijn
jeugd. Mijn moeder had zwaar oedeem toen ze van mij zwanger was, ze wist niet
dat ik het was die haar buik deed zwellen, dat ontdekte ze pas in IJmuiden op de boot
uit Indië en een paar maanden later floepte ik eruit. Bij mijn moeder werden ook nog
de tanden getrokken, vlak na mijn geboorte, haar tanden lieten los, ook
vitaminegebrek, maar dat begreep ze pas later. Dus die oorlog zat al vanaf de eerste
dag in mij, aan tafel en in dat huis, zonder dat ik dat allemaal besefte. Pas al schrijvend
begon het te dagen. Uiteindelijk bleek het een aardige bron van inspiratie te zijn.
Soms denk je er klaar mee te zijn, maar als ik hier zit, denk ik er nog helemaal niet
mee klaar te zijn.
Waarom?
Nou, omdat ik door die boeken allerlei familie heb hervonden. Zo heb ik een neef
hervonden die een zoon is van de zuster van mijn vader. Hij zat met zijn moeder in
het kamp, hij was een jaar of tien toen hij eruit kwam. Die moeder nam de jongen
mee naar Nederland, de vader waren ze kwijt en in Singapore werd die moeder
verliefd op een Britse officier. Toen heeft ze die jongen teruggestuurd naar Indië, ze
heeft tegen hem gezegd ‘ga je vader maar zoeken’. Pas vele jaren later heeft hij zijn
moeder teruggevonden in zo'n overwinteringsoord in Spanje. Me dunkt, ik weet nog
wel meer, er zou een aardige novelle in zitten... Een roman zelfs, vrees ik. Die jongen
heb ik dus ontmoet, we lijken op elkaar, maar hij is een tikkeltje Indisch en daar ben
ik wel jaloers op. Hij wel, ik niet, terwijl we dezelfde mengpatronen hebben. Hij
praat ook een beetje met een Indisch accent, dat heb ik alleen als ik héél erg kwaad
word, dan doe ik mijn vader na. Ja, we hadden het over Nathan Sid, dat is toen een
boekje geworden bij Meulenhoff. Ik was er tegen dat het uitgeven werd, want ik
dacht: niemand vindt het
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leuk. Toen is het als nieuwjaarsgeschenk gepubliceerd door Laurens van Krevelen,
die mij zeer gestimuleerd heeft en meer dan ik in mijn schrijven geloofde. Ik kreeg
onverwacht aardige reacties en toen is het ook in de boekhandel verschenen. Maar
ik heb het altijd een geaborteerd boekje gevonden, want tijdens het schrijven wist ik
al dat ik een ander verhaal moest vertellen. Een verhaal dat ook werd aangereikt door
mensen uit mijn omgeving. Tijdens het schrijven kreeg ik al een brief van Henk
Hovinga, die over de Pakan Baroe spoorweg heeft geschreven. Die zei: ‘Je hebt het
over een vader die op een plankje in de oceaan drijft en die aan spoorlijn heeft
gewerkt, zou dat misschien de Pakar Baroe spoorlijn geweest kunnen zijn in het
midden van Sumatra? En dat schip, zou dat misschien de Junyo Maru geweest kunnen
zijn, getorpedeerd door de Britten?’ Daar waren toen zo'n zevenduizend mensen aan
boord, het merendeel Javaanse contractarbeiders. De meesten zijn verdronken, slechts
een paar honderd mannen hebben het gered. Mijn vader hoorde daarbij. Ze zijn na
lange uren dobberen in zee opgepikt door de Japanners en naar Sumatra gebracht.
Daar hebben ze aan de spoorweg gewerkt. Die verhalen kende ik niet, ik kwam met
die namen bij mijn moeder aan en die herinnerde zich toen vaag iets. En daar ben ik
mee gaan spelen. In Indische duinen laat ik mijn vader dat verhaal vertellen, dat hij
zelf nooit verteld heeft. Niet dat ik uit een gezin kwam waar gezwegen werd over
de oorlog. Er werd ongelooflijk veel over de oorlog gepraat, maar dan andermans
oorlog. Zo waren we erg betrokken bij de Nederlands-Duitse oorlog, zullen we maar
zeggen. We waren thuis fel anti-Duits. Bij NSB'ers werd niet gekocht, en het halve
dorp was NSB, dus je fietste heel wat om. Je mocht ook geen kinderpostzegels aan
ze verkopen. Als het kinderpostzegeltijd was, stonden die NSB'ers aan het hek met
de portemonnee te wenken ... ze wilden niets liever, maar je deed het niet. Ik behoorde
tot het kleuterverzet.
Onzin, natuurlijk, we deden dat alleen maar om maar bij Nederland te horen.
Je hebt een sprong gemaakt van Nathan Sid naar Indische duinen, ja, maar daartussen
zitten natuurlijk al die reisverhalen naar China en Afrika, toen kwam er een hele tijd
niets over Indië, er zit meer dan tien jaar tussen. Wat was de aanleiding om Indische
duinen te schrijven?
Mijn zusje ging dood en toen brak er weer zo'n pot leugens in duigen. Kijk, ik was
een boek aan het schrijven, en daar was ik al heel ver mee, zo'n tweehonderd pagina's
over een vrouw, een Amerikaanse, die over de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog
zwierf. Ze maakte een tocht door België en Frankrijk, met een handjevol brieven
van haar vader, die als wees in Amerika gerekruteerd was voor de Eerste
Wereldoorlog. Toen Amerika erbij betrokken werd, werden hele tehuizen leeggehaald
en die jongens mochten uit dankbaarheid voor hun opvoeding
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als soldaat in Europa vechten. De vader van mijn romanfiguur kwam na zijn
frontervaringen terug met shell-shock, hij ontpopte zich als een wrede man die zijn
dochter mishandelde. De roman die ik in mijn hoofd en voor een flink deel op papier
had vertelt de geschiedenis van een dochter die met haar vader in het reine probeert
te komen. Daar stopte ik dus een deel van mijn eigen geschiedenis in. Toen ging
mijn zusje dood en toen dacht ik: ik moet een heel ander verhaal vertellen, ik moet
het dichter bij huis halen en toen heb ik de hele boel omgegooid. Al vond ik dat heel
moeilijk, want ik heb me altijd geschaamd voor een vader die je altijd slaat. Ik kon
en kan er vaak alleen in grappen en grollen over praten, omdat ik geen meelij wil
opwekken. De daad van het Slaan is ook zo saai. Je bent er zo gauw over uitgepraat,
dus verzin je er wat omheen. Later heb ik die mevrouw nog een beetje terug laten
komen in de novelle Palmwijn, want ik ben ook maar kruidenier, want ik had het
toch geschreven.
Indische duinen is eigenlijk een heel caleidoscopisch boek, met allerlei facetten die
met Indië te maken hebben. Er wordt een hele wereld opgeroepen. Je hebt er ook
veel brieven over gekregen.
Ja, dat mag ik wel zeggen, zeker zo'n, twee- tot driehonderd brieven, die ik nooit
beantwoord heb. Al die mensen hadden hetzelfde meegemaakt. Ik schrijf bijvoorbeeld
over de vader die in het donker ligt te tellen. Daar heb ik heel veel brieven over
gekregen, er schijnen heel veel tellers uit de oorlog te zijn gekomen, die in het donker
om zichzelf te bezweren hard zitten te tellen en breuken zitten te berekenen. Wat
mijn vader deed.
Ik wist niet wat ik met al die reacties aan moest vangen. Indische duinen is ook
een driftig boek, achter die schrijftafel zat vaak ook een boze man. Ik wist, als het
klaar is, wil ik het nog eens op een andere manier vertellen. En dat gevoel nam vooral
toe na mijn reis naar Japan, ook weer tien jaar later zo'n beetje.
Ja, wacht even, je gaat te snel, veel te snel. Indische duinen bevat zo ongeveer alle
thema's en motieven van de twintigste-eeuwse Indische literatuur: de jaren dertig,
de oorlog, de repatriëring...
Ik weet daar allemaal niks van, dat moet ik ook nog even zeggen. Ik vind het aardig
dat je me binnen de Indisch-Nederlandse literatuur haalt. Ik wil ook dolgraag ergens
bijhoren, maar ik heb nooit die boeken gelezen, want dat durfde ik niet omdat ik wist
dat ik mijn eigen verhaal nog moest vertellen. Ik had ook een ... weerzin is het woord
niet ... maar ik weet het niet, ik duwde het onderwerp van mij af. Nee, Het land van
herkomst heb ik nooit gelezen. Ja, Oeroeg omdat het zo dun was, op de Mulo, maar
dat ben ik helemaal vergeten.
Ik zeg niet dat het daar vandaan komt ... ik zou niet durven.
Nee, nee ... dat bedoel ik niet!
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Jouw verhaal is een soort model voor wat andere mensen ook hebben meegemaakt,
op een andere manier. Ik denk dat er daarom zoveel reacties zijn gekomen.
Toen ik het boek schreef, dacht ik, nu zijn ze allemaal boos op me, want ik spot
met mensen die hulp zoeken, hulp die ik later zelf heb gezocht. Want juist wie ermee
spot, die zit erom verlegen. Ik spot met een zusje waar ik altijd een moeizame
verhouding mee heb gehad. Ik heb ontzettend veel veranderd, ik heb er ook allerlei
zaken uitgehaald, maar werkelijk is de strijd tussen het zusje dat vóór de oorlog
geboren is en anderhalf was toen ze het kamp in ging, en er de beste herinneringen
aan bewaart, en de jongen die na de oorlog geboren werd. Allebei hebben ze gebedeld
om genegenheid, bij ouders die dat niet meer konden geven, zeker de moeder niet,
die niet een koele moeder was, maar een overlever. Niet kletsen maar doen. Alles
wat je als kind meemaakte stond in de schaduw van wat zij hadden meegemaakt,
zonder dat het gezegd werd. Een geschaafde knie telde niet, want zij hadden op een
andere manier iets ergers geschaafd. Noem je dat pijn, noem je dat bloed? Ha! Moet
je ... en die vergelijking werd dan nooit afgemaakt. Dat was ook de strijd tussen de
kinderen en de ouders, die veel meer hadden meegemaakt en tussen de kinderen
onderling, want die hadden ook iets meegemaakt. Dat gevoel van buitengesloten
zijn, daar gaat Indische duinen over, de totok. En die totok vertelt ook het verhaal
van die Tweede generatie, merkwaardig genoeg.
Totok, daar willen we het over hebben. Niet iedereen zal dat boekje kennen. Dat is
een dichtbundel, die verschenen is in 1997, en daar ging een reis naar Indonesië
aan vooraf. Daar heb je ook niet zo gek veel over geschreven.
Niks. Ik werd uitgenodigd om de Walraven-lezing te houden. Die Walraven had
ik toevallig wel gelezen en die vond ik geweldig, prachtige woedende brieven. Eens
in de zoveel jaar nodigen ze iemand uit om in het Erasmushuis in Jakarta een lezing
te geven. Nou, dacht ik, nu moet het maar eens. Ik word nu vijftig en we gaan. En
wat moet ik dan doen, moet ik dan naar Malang reizen en voor het huis van mijn
zusje gaan staan? Moet ik me in de foto's van vroeger wringen, de foto's die mijn
moeder voor de oorlog aan mijn grootouders in Breda had gestuurd? Of moet ik naar
een omgekruld stuk ijzer in de rimboe van Sumatra gaan, naar de spoorbaan? Néé.
Weet je wat, ik schrijf op wat mij invalt, ik schrijf altijd al gedichten, maar ik publiceer
ze niet. Vroeger helemaal al niet omdat ze rijmden, en dat was nog erger dan
homoseksualiteit.
Dat weet ik nog wel, zoals bijvoorbeeld: ‘Vannacht sliep ik met een travestiet, eentje
met een grijze jaguar/ Een piemel had ze, borsten bijna niet.’
Een echt DIStichon zou ik zeggen.
Maar deze heb je uitgegeven, in een kleine oplage weliswaar, gedichten over de
associaties die Indonesië bij je opriep, over je moeder, maar ook over je vader,
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naïef, maar ook nogal onthullend. Het lijkt wel een soort voorafschaduwing van
Familieziek.
Ik was dus in dat Indonesië, dat ik daar de hele tijd Indië noemde, wat nogal
onhandig was, en ik maakte er ook de raarste dingen mee. Zo kwam ik bijvoorbeeld
te slapen bij een Hollandse advocaat en die gaf mij het bediendenhuis, zo heette dat
nou eenmaal, het was in zo'n Hollandse wijk in Jakarta. Ik durfde nooit naar Indonesië
te gaan, omdat ik echt bang was om in het ruisen van de klapperboom het slaan van
mijn vader te horen. Ik was gewoon bang om hem daar tegen te komen. Enfin, ik ga
slapen, schrik wakker en waarvan? Van een enorme klap in mijn gezicht. De volgende
morgen zat ik met een blauw oog aan het ontbijt. Wat was er gebeurd? Ik had mijzelf
geslagen, waarschijnlijk een muskiet weggeslagen. Iets te hard. En vanwege een
jetlag iets verkeerd gemikt, dat is het verhaal. Ik vertelde het die morgen aan tafel,
en de bediende zei: ‘Maar dat klopt, want het huis is behekst.’ Dus ik zat weer heerlijk
thuis, want dat soort verhalen hoorde ik altijd thuis. Mijn moeders eerste man had
ook De Gave. Een paar maanden voor de oorlog vertrok hij naar Borneo, terwijl mijn
moeder op Sumatra bleef. Hij heeft toen op een nacht in zijn halfslaap een brief in
spiegelschrift geschreven waarin hij de oorlog aankondigde en dat mijn moeder met
de drie meisjes terug naar Nederland zou gaan - zonder hem. Mijn moeder nam de
boodschap toen voor kennisgeving aan, al wist ze dat haar man in zijn familie
doorging voor helderziend. Maar welke inlander was dat niet? Waarzeggerij, stille
kracht, dat waren bij ons thuis alledaagse zaken. Volgens mijn moeder hangt er boven
de archipel een hemelsgat, waar allerlei invloeden uit de kosmos nederdalen... Behalve
die onzin kwam er door die klap ook iets anders boven: het slapen met een goeling,
dutch wife, anders plakte je vogeltje zo vreselijk. Dat ding vond ik in mijn bed en
de sapoe lidi, die héérlijke sapoe lidi, die scheerkwast voor de matras, tjom, tjom,
tjom ... als kind was ik altijd mee bezig met de sapoe lidi te spelen. Maar het gebeurde
ook dat ik bijvoorbeeld ergens liep, en ik loop nogal raar, zoals mijn vader schommelend, links en rechts de voeten uitgooiend - en toen zei een oud meneertje
tegen mij: jalan-jalan. Ja, die woorden kende ik, daar heb ik ook een gedicht over
geschreven, zal ik dat maar voor de aardigheid voorlezen? Ik werd daar weer een
jongetje uit Bergen aan Zee, dat plotseling al die woorden terug hoorde, meer dan
obat, body en ajam ... andere woorden. Het gaat zo:
mijn stap is zo breed als het pad
zo liep mijn vader
traag
tussen de rijstvelden
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het land plakt op mijn vel
stof
bruin zal ik nooit worden
een boer groet en zegt:
jalan-jalan
verdomd, die woorden ken ik
tien ben ik
en ik loop achter mijn vader
gooi mijn voeten uit
schommelend van rechts naar links
jalan-jalan, aan de wandel
ik kan het zeggen zoals hij
jalan-jalan
zijn taal loopt over mijn tong
het hart vol
wat uit mij komt
is mijn vader
wat in mij zit
zijn stap
zijn tongval
zelfs lucifers steek
ik aan als hij
van me af
alles heb ik destijds afgekeken
nagebouwd
me ingeprent
geëtst, uur na uur
een zuur
dat doorbreekt in de middaghitte
als ik wandel
tussen de rijstvelden
links en rechts de lucht wegtrap
jalan-jalan
bruin van het stof
zoon in zijn land

Nou en dat noem jij naïef! Trek het je niet aan, schrijvers hebben zúlke tenen.
Ik bedoel met naïef een soort directheid, maar er staan in die bundel ook regels als:
vader is gewroken, een leven over gedaan.
Ja, dat staat ook weer in een ander gedicht, maar dat ga ik niet voorlezen. Het gaat
natuurlijk over het feit dat bij al die mensen thuis en ook bij ons van die hutkoffers
stonden, waar namen op geschilderd waren, druipende namen. Dat beschrijf ik, dat
ik die hutkoffer openmaak:
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stevig op slot was de koffer
koperen lip in brede mond
en daarboven fronste
wit en druipend
over ruw linnen sluipend
vaders naam

Begrijp je wel? Ach...
Ja, maar dat ‘vader is gewroken’, het lijkt wel alsof je hier je vader in bescherming
neemt, of je preludeert op Familieziek.
Dat is het rare, ik heb lang gedacht dat het een schoft was, een wrede man. Toen
ik achttien werd, moest ik op het spreekuur van een sociaal werkster komen. Ik zou
toen de naam van mijn vader krijgen - een hele procedure in die tijd. Ik zou een
officiële Mulder worden, dat is wettelijk de naam van mijn vader. Aangezien hij niet
met mijn moeder kon trouwen, droeg ik de meisjesnaam van mijn moeder. Mijn
vaders wettige vrouw liet zich in Indonesië net na het uitroepen van de
onafhankelijkheid voor de mohammedaanse wet van hem scheiden en Allahs wetten
golden niet in domineesland. Ja, de islam, ik wist al heel jong wat dat was. De islam
maakte van mij een onwettig kind. Ha-ha! Nu is dat ongelooflijk onbeduidend, maar
destijds gaf dat toch een soort smet. Niemand wist het en mocht het weten, voor de
buitenwereld heette ik Mulder. Al mocht mijn zwemdiploma niet op de naam Mulder!
Ik herinner me nog dat de conciërge eens de klas binnenkwam, en die vroeg naar
ene Van Dis: ‘Van Dis, Van Dis.’ Nooit van gehoord, die zat niet in de klas. ‘O ja,
dat ben ik’, riep ik toen hij al weer op de gang stond. Zo vreemd was mij mijn officiële
naam. Maar toen ik op mijn achttiende wettelijk voor mijn vadersnaam kiezen moest,
wou ik die naam niet meer. Op het moment dat ik naar Amsterdam ging heb ik me
Van Dis genoemd.
Ik ken je niet anders dan als Adriaan van Dis.
Dat is je geraden ook, want ik kom nog weleens iemand tegen uit Hilversum en
die roept dan: ‘Hé, Adje Mulder!!!’, en dan schaam ik me rot.
Je vader is gewroken, een leven over gedaan.
Ik dacht dat het een klootzak was en later, toen ik zelf ging praten over dat verleden,
ben ik gaan inzien dat hij ook een slachtoffer was, dat het een typische emigrant was.
Een man zonder status, met een hoofd vol verleden, zoekend naar een nieuwe plaats
in een voor hem onbekend land, dwarsgezeten door zijn eigen en merkwaardige
deftigheid. Ik hield ook van hem, ik hield van zijn geur en hij rook bijvoorbeeld altijd
naar tijgerbalsem, en ik ben gek op tijgerbalsem. Hij kleedde zich
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ook goed, ik heb mijn vader nooit zonder jasje gezien, ik heb überhaupt mijn vader
en moeder nooit bloot gezien, daarvoor moet je ook onder behandeling hoor. Mijn
vader deed ook in de zomer nooit zijn jasje uit, hij was een echte gentleman, hij had
allerlei opvattingen over wat netjes was en wat niet.
Dat heb je zelf ook.
Een beetje. Je zal me niet gauw in een T-shirt aantreffen in de stad, ook omdat ik
de vorm van een peer begin te krijgen. Standsbesef zit er diep in, ook al slaat het
nergens op. Vroeger ... mijn vader reisde altijd eerste klas of tweede als er geen eerste
was - ik moest in de goedkoopste klasse, ook al reisden we samen.
Dat staat in Familieziek.
Hij had het vreselijk hoog in zijn bol. Nu spot ik daarmee, toen ik met jou vandaag
in Amsterdam een kaartje voor de trein ging halen, kocht jij een twééde-klas-kaartje
en ik zei iets te luid: ‘Je denkt toch niet dat ik naast arbeiders ga zitten.’ Er stonden
allerlei mensen bij, dat vond ik wel leuk, om jou te pesten. Maar ik stem altijd op de
PVDA, uit schuldgevoel.
Tussen Indische duinen en Familieziek zit niet alleen een reis naar Indonesië, maar
ook een reis naar Japan. Ik zou me kunnen voorstellen dat ook die reis van invloed
is geweest op het beeld dat je nu van je vader hebt.
Dat was een waterscheiding. Het was zo, ik werd gevraagd door Arie Pais, vroeger
minister van Onderwijs, van de VVD, maar hij nodigde me uit in zijn kwaliteit al
voorzitter van het Literair Productie en Vertalingen Fonds. Hij zei: ‘Wij willen graag
dat u meegaat, 400 jaar Japan-Nederland, een lezing houden.’ Ik zei meteen: ‘Nee,
dat moet u aan Rudy Kousbroek vragen, die spreekt zelfs Japans, heeft heel
sympathieke gevoelens over ze, ik doe het niet.’ ‘Nee’, zeiden ze, ‘we hebben iemand
nodig van de jongere generatie.’ Nu had ik net een klein vasculair accident achter
de rug, een bloeding in de kleine hersenstam, en ik zag de rollator al in de gang staan,
dus ik dacht: als ik nog bij de jongere generatie kan horen ... pák die kans. Dus ik
zei ja. En toen zei ik meteen: ‘Maar het zal niet over de oorlog gaan.’ Daar ging het
natuurlijk wel over, over het feit dat ik als jongetje gecorrespondeerd heb met het
Japanse meisje Akemi Tsunoda en later met haar vriendin. Al spoedig strandde die
correspondentie omdat de atoombom niet te vermijden was. De bom, daar hadden
wij thuis volgens de legende ons leven aan te danken. Akemi dacht daar anders over.
Maar die Japanners interesseerden me hevig. Ik las ook het werk van Kawabata ...
over zijn opvattingen over schuld en boete, daar wilde ik het in Japan over hebben.
En over hoe ik als kind kennismaakte met de Japanner: wij bezongen hem in onze
afwasliedjes: ‘Heb je wel gehoord van die Jap die is ge-
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smoord in een pot met bruine bonen, hij liep als een gek met een lepel in zijn bek en
de blubber liep langs zijn konen, Jap, Jap, jouw petje is te klein, je schoenen zijn te
groot, je hebt verloren de zilveren vloot’ ... ik zong uiteraard uit volle borst mee. Als
tiener wilde ik dus wel eens nader in contact treden met die ‘Jap’. (Ik heb dat liedje
trouwens ook in Tokio gezongen, vonden ze heel ‘remarkable’.) Ik heb in Tokio ook
gesproken met kinderen van Japanse soldaten, onder andere tijdens een conferentie
over het koloniaal verleden, het is een lang verhaal, maar daar merkte ik dat die
kinderen veel met elkaar gemeen hebben. Het staat allemaal in Op oorlogspad in
Japan. Ook die kinderen zijn gevormd door de schaamte. Ik sprak een vrouw wier
vader acht jaar in Siberië gevangen had gezeten, de Russen hadden zich na de oorlog
over hem ontfermd. Ze vertelde hoe haar vader thuis omging met de klok en de stok,
precies zoals bij ons thuis, altijd die klok, en het tafeldekken met de liniaal - een
vader die thuis kampcommandant speelt. Klaarblijkelijk nemen mensen die lang in
gevangenschap hebben gezeten of die enorm vernederd zijn iets van die kampmanieren
mee naar huis, drillen hun kinderen daarmee. Bewust of onbewust. Hier in Nederland
wilde ik niet horen bij de leedindustrie, en je hele identiteit ophangen aan het
slachtofferschap, daar hou ik ook niet van. Maar in Japan dacht ik iets met die anderen
gemeen te hebben.
Ja, ik kan me voorstellen dat ook dat soort ervaringen het beeld van je vader
veranderd hebben.
Ik merkte ook op andere vlakken dat mijn vaders positie niet uniek was. Toen
Indische duinen uitkwam, kwam het eerste interview, geloof het of niet, van een
meisje van de Marokkaanse radio, die zei: ‘onze vaders slaan ook’. Hoewel je de
komst van de gastarbeiders niet mag en kan vergelijken met de komst van de
repatrianten, zijn er wel een paar overeenkomsten, hoewel het ook weer niks met
elkaar te maken heeft. En dan doel ik op dat hoofd vol verleden, het angstig zoeken
naar houvast of het nou in regels of in godsdienst is. En dan is er nog dat rare Bergen
aan Zee, dat ik nooit letterlijk genoemd heb in mijn boeken, waar ook een
asielzoekerscentrum is of was met Somaliërs, die daar tijdelijk werden opgevangen.
En maar wachten op papieren. Die kinderen spreken ondertussen goed Nederlands
en spelen buiten. Ik zag daar voortdurend vaders voor het raam staan, zoals mijn
vader. De geschiedenis herhaalt zich. Over twintig jaar schrijft een van die kinderen
zijn of haar verhaal: Afrikaanse duinen. Gedwongen verplaatsing, aanpassen, opnieuw
beginnen... Dat zijn de constanten van migratie. Dat verhaal wilde ik in Familieziek
vertellen, nog een keer, maar dan ingeklonken. De geschiedenis van meneer Java,
een man die de taal van zijn nieuwe land weliswaar sprak, maar er altijd een vreemde
bleef.
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Je hebt in het begin iets gezegd als: ‘Die Indische letteren, ik hoor er niet echt bij.’
Voel je dat echt zo?
Nou ja, kijk, Marion Bloem, die is van de Indische letteren, dacht ik altijd en toen
las ik eens een stuk van haar man in de krant en daar stond in dat ik ook nog de
verkeerde kleur had, dus dacht ik, ik zal er maar geen lid van worden. En ik dacht
ook altijd, dan moet je er op z'n minst geboren zijn. Dat vind ik trouwens nog een
beetje hoor, maar ja, je wilt toch ook dat die club blijft leven en dan moet je
langzamerhand de mensen die er niet geboren is erbij inlijven.
Marion Bloem nam mij destijds kwalijk, en dat begrijp ik ook wel, dat ik de clichés
opschrijf van een koloniale familie, namelijk een vader die slaat. Maar ik heb als
schrijver geen politiek correct program in mijn hoofd. Ik schrijf alleen maar over
wat ik ken, over die verzameling gekken die familie heet. En over het huis in Bergen
aan Zee, en dat mijn ervaringen ook voorbééldig zijn, voor andere families, voor de
hele repatriëring, dat is dan toevallig. Ik heb dat nooit geweten... Bij ons was Indië
niet het land van verlangen. Mijn moeder, denk je even in, ging als blank meisje met
een bruine, zeer bruine man naar Indië. Die kwam daar aan en die Nederlandse
gemeenschap ... zo romantisch was het niet.
Zij had hem in Nederland ontmoet?
Op een bal bij een barones, het begon romantisch - die vrouw ontfermde zich over
jongens met familie overzee. Stel je voor, zo'n boerenmeisje en dan die bruine prins
en daar werd ze verliefd op en ze wilde uit huis - dit heb ik allemaal nog nooit verteld
- zij woonde in een zeer donker huis in Breda bij haar vader, die weduwnaar was
geworden bij de geboorte van zijn zoon, een man kniezend bij de radio, weggelopen
uit een toneelstuk van Munch, met elke dag om vijf uur bezoek van de notaris. Uit
dat huis kwam mijn moeder, het was dus een vlucht voor haar. Ze ging naar Indië,
en die gemeenschap vond dat toch wat raar. Zo'n jong wit meisje met die bruine
officier. De familie van haar man bezag haar met wantrouwen. Mijn moeder sprak
nooit over Indië, o wat lekkerr dit en heerrrlijk dat ... ik denk dat ze dolblij was dat
ze het na de dood van mijn vader in een hutkoffer kon wegdonderen. Ik ben nu de
schatbewaarder van de familie, ik heb de fotoalbums van mijn in Canada overleden
zusje, die nooit iets over haar kamp of jeugd in Indië aan haar kinderen heeft verteld.
Kinderen die er nota bene Chinees uitzien. Toen ik ze een foto van hun grootvader
liet zien schrokken ze zich rot. Die stommelingen willen niks van ‘natives’ weten.
Ik heb ook de medailles van mijn zusjes vader, want niemand geeft erom in de familie.
Voor mij zit dat blik vol verhalen. Ik ben de fantast.
Jij bent de schatbewaarder en jij bent de fantast. Dat laatste sluit aan bij wat je zei
in die lezing in Amsterdam, over het idee dat je voortdrijft in je leven. Voor
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jou was dat de keuze voor het schrijverschap. Je verzint het liever dan dat je het
beleeft. Familieziek is een heel ander boek dan Indische duinen, niet alleen
meergelouterd, geschreven met meer afstand en meer mededogen, maar ook literair
gezien. Het is ook een tijdsbeeld, een fantasievolle evocatie van de jaren vijftig die
op een literaire manier gestalte krijgt. Wat nu? Ben je nu uitgepraat over Indië?
Nou, de tragiek van de niai, waar Reggie Baay over sprak [een lezing op diezelfde
middag, PvZ], daar zou je een prachtige roman over kunnen schrijven. Er zit nog
zoveel in wat vandaag de mensen aanspreekt. Ik noemde aan het begin al het verhaal
van mijn neef. En dan die wonderlijke familie van mijn moeders eerste man, die in
het verzet heeft gezeten, maar ook al die leugens. Ik kom met een Duitse filmploeg
op Bronbeek, ik noemde de naam van mijn moeders eerste man, Toers Bijus, en die
archivaris, die notabene door jou is opgeleid dacht ik, die zegt: ‘Ja, die naam zegt
mij wel iets.’ Hij ging naar het archief en zei toen: ‘Hé, dit is een van de weinige
inlandse officieren.’ Ik ging naar huis en daar werd gereageerd van: ‘Inlandse
officieren? Onzin.’ Het is dan toch weer de buitenwacht die iets onthult. Die moeder,
93 is ze nu, ik heb een heel goede band met haar en we lachen wat af, die moeder,
dat hele proces van al die leugens toedekken, dat schreeuwt om een verhaal.
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‘Saya terbang ke rumah’
Ernst Jansz, een Indische Telemachus
Adrienne Zuiderweg
Het zijn maar twee tonen maar niemand anders heb ik het ooit horen fluiten,
tot op dit ogenblik, en zelfs nu weet ik zeker dat het mijn vader is, als ik
omhoog kijk en de vogel zie wegvliegen, weg van ons, over de rivier, naar
de toppen van de bomen aan de overkant.1
De hoofdpersoon Joch uit De overkant staat in de plantentuin van Bogor aan de grond
genageld en grijpt naar de hand van zijn vriendin Anna. Hij meent het fluitje van
zijn vader te herkennen.

Korte biografie
Ernst Jansz werd op 24 mei 1948 in Amsterdam geboren.2 Hij bezocht er de
Montessorischool en de muziekschool. De pianolessen in een kleine kamer door een
sigarenrokende leraar die voortdurend met zijn lange nagels op de toetsen tikte, vond
hij een crime omdat hij er niets leerde. Dus stopte hij ermee en ging hij zijn eigen
muzikale weg. Na het gymnasium studeerde hij biologie en scheikunde maar koos
na zijn kandidaats definitief voor de muziek. In die tijd was hij ook met schrijven
begonnen.
In 1986, Ernst Jansz was behalve als musicus inmiddels bekend als schrijver van
Gideons droom (1983) en De overkant (1985), nodigde de Molukse schrijver Frans
Lopulalan hem uit om in de reeks ‘De Ontmoeting’ van de IKON over hun Indische
vaders te praten. Het werd een boeiend gesprek. Lopulalan en Jansz waren vol
wederzijds respect, herkenden elkaars zielsverwantschap en stelden elkaar vragen
zoals ‘zit jouw vader nog wel eens naast je’. ‘Welke niet-Indische interviewer zou
daar op gekomen zijn’, vroeg de journalist van de Haagsche Courant zich af toen
hij zijn lezers aanspoorde om vooral naar dit ‘enerverend gesprek’ te kijken.3 Dat
jaar vroeg Frank Krom, eveneens van Indische afkomst, Ernsts medewerking aan
zijn verfilmde roots-reis Blauw Bloed. In de film zong Jansz het door hem geschreven
en gecomponeerde
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liefdeslied Tessa, dat is afgedrukt in Gideons droom en is te beluisteren op de cd De
overkant.

Tessa
tessa kamu peluk aku
ombak di laut diam
tessa kamu peluk aku
tidak ada angin
burung bilang:
saya terbang ke rumah
sebab tessa peluk kamu
dan semua aman
semua aman4

Musicus
Ernsts liefde voor muziek was niet vreemd. Zijn vader speelde in Batavia in een band
en nadat hij later naar Amsterdam was verhuisd, veroverde hij zijn vrouw met
gitaarmuziek. Op de feestjes in Ernsts ouderlijk thuis speelden zijn vader gitaar en
zijn moeder ukelele en zongen krontjong en Amerikaanse hits. Zijn grootvader van
vaderszijde had Ernst als kind de liefde voor Chopin meegegeven. Ernst leerde
behalve piano ook gitaar, viool, accordeon en wasbord spelen en ging zingen. Hij
werd gevraagd door de band CCC Inc.5 In 1970 verhuisde hij naar Neerkapt in
Noord-Brabant waar hij met de leden CCC Inc. een commune stichtte. Hij ontdekte
de reggae en zag daarin verwantschap met de krontjong.6 In 1975 richtte hij met
anderen de Slumberlandband7 op en in 1978 Doe Maar.8 Hij schreef liedteksten voor
deze band en arrangeerde met Henny Vrienten de muziek. Na het uiteenvallen van
Doe Maar in 1983 speelde hij in andere bands,9 ging produceren10 en werkte met
diverse artiesten samen.11 In 1999 verscheen zijn solo-album De overkant. Dat jaar
verzorgde Doe Maar nog éénmaal een reeks optredens. Dat nam zoveel tijd in beslag
dat de promotie voor zijn cd De overkant op de plank bleef liggen. In 2001 verscheen
de up-date ervan en trad hij met een gelijknamig literair muziekprogramma onder
andere op de Pasar Malam Besar op.12 In 2001 verscheen ook zijn cd Oh mijn lieve
Augustijn...13

Schrijver
Voordat hij kon schrijven, tekende Ernst letters na. Hij vroeg aan zijn moeder hoe
sommige letters eruit zagen en ze wees die in de krant aan. Het eerste verhaaltje dat
hij schreef, ging over een eendje; hij illustreerde het zelf.14 Vanaf zijn zeventiende,
zijn vader is dan overleden, begon
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hij autobiografische teksten te schrijven: liedteksten voor Doe Maar15 en voor Gideons
droom. Deze vorm van schrijven verwoordde hij als volgt: ‘Soms is het zo, als ik
iets heb opgeschreven, dat ik plotseling de lijn herken en dat alle lijnen naar één punt
lopen en dat ik dat punt zelf blijk te zijn.’16 Het liefst schreef hij als hij zich niet goed
voelde, maar dat bracht hem in een vicieuze cirkel: ‘Op die manier maakte ik het
voor mezelf aantrekkelijk om me niet goed te voelen.’ Zijn voorbeeld was de Duitse
schrijver Herman Hesse (1877-1962) en diens Narziss und Goldmund. In 1983, zijn
debuut Gideons droom is verschenen, schreef hij aan De overkant maar merkte dat
zijn fantasie nog niet was uitgekristalliseerd. Hij beperkte zich daarom voornamelijk
tot het oproepen van gevoelens en sfeer. Hij wilde met zo weinig mogelijk woorden,
die ook nog eens een onderlinge samenhang en betekenis moesten hebben, zoveel
mogelijk uitdrukken. Aan de basis van zijn teksten stonden zijn dromen. Zo schreef
hij voor Gideons droom het lied Ala-hi in een Maleise droomtaal dat hij vergeleek
met de meerstemmige samenzang tijdens de Molukse kerkdienst:
ala-hi di aila-i-la
ala-hi di aila-i-la
daila daila daila mé
daila mé nomé
ala-hi di aila-di-aila-hi
oebi daila daila mé
daila daila dail mé
dail mé nomé17

In 1996 waren Jansz' poëzie en proza object van onderzoek van de Utrechtse student
Hanz Mirck, die zijn doctoraalscriptie schreef over het mechanisme van
publieksovertuiging in de liederen van de zeventiende-eeuwse dichter Bredero en
van de twintigste-eeuwse Nederpopgroep Doe Maar. In een brief aan Mirck lichtte
Ernst zijn uitgesproken mening over spelling en interpunctie in zijn teksten toe:
Ikzelf beschouw mijn teksten niet alleen muzikaal als composities, maar
zeker ook beeldend, eenmaal gedrukt op papier. Uit dat oogpunt kies ik
soms voor bepaalde dingen, zoals spaties, herhalingen, lengte der zinnen
et cetera.18
Jansz vergeleek zijn liedteksten met poëzie zonder leestekens. Hij beschouwde ze
als ‘spreekteksten, dingen die mensen tegen elkaar zeggen’. Zijn poëticale opvatting
werd door schrijver en recensent Atte Jongstra in diens recensie van Gideons droom
in De Gooi- en Eemlander (1983) gelaakt. Jongstra vergeleek Jansz' verbeelding van
een verloren droom met de proza-experimenten van de Vlaamse schrijver Ivo Michels
in diens boek Exit (1971). Het gewraakte fragment is het volgende:
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Hij voelde zich vreemd en zacht van binnen alsof hij iets heel
moois of misschien iets heel droevigs gedroomd had.
Hij ging weer liggen en sloot zijn ogen, drukte ze langzaam,
steeds steviger dicht.
Groen dat in geel verandert, oranje, rood, paars.
Dat was iets. Een sleutel.
Hij liet zijn gedachten rondgaan in zijn hoofd.
Groen dat in geel verandert.
Groen dat in geel verandert.
Oranje rood paars.
Oranje.
Rood.
Paars.
Groen dat in geel verandert.19

Na lezing van dit fragment betwijfelde Jongstra of het nog goed zou komen met
Jansz' literaire loopbaan. Dertien jaar later pareerde Ernst Jansz Jongstra's kritiek:
‘Eerlijk gezegd vind ik het beeld van een tekst, zoals deze is afgedrukt, een onderdeel
van de creatie en als zodanig ook niet voor verandering door derden vatbaar.’20

Indische vader
Rudi Jansz, geboren in Semarang, groeide in Batavia (Tjikinilaan/Jl. Cikini Raya
71) op. Na de Koning Willem III-school op Salemba ging hij in 1932 naar Holland
om neerlandistiek te studeren. In Amsterdam leerde hij zijn vrouw Jopie kennen. Hij
overleed in 1965 op vijftigjarige leeftijd aan leverkanker. Ernst, toen zeventien jaar
oud, vond in een bijbel een brief van zijn vader aan hem gericht, die diepe indruk op
hem maakte.
Mijn jongen,
Ik schrijf je dit opdat je wat ik te zeggen heb, rustig zult kunnen lezen en
- misschien - herlezen en overdenken. [...]
Mijn jongen, alleen God weet hoeveel ik van je gehouden heb. Ik schrijf
dit in de voltooide tijd niet omdat ik niet meer van je houd - natuurlijk
houd ik nog van je! - maar omdat het Jochie, van wie ik zo krankzinng
veel gehouden heb er niet meer is ... nooit meer.21
Uit de brief bleek dat zijn vader zich als een eenzame bruine man in een vreemde
wereld door een ieder die hem dierbaar was in de steek gelaten had gevoeld. Vooral
door Ernst, met wie hij een hechte band had, toen die het ouderlijk huis had verlaten.
Elke keer liet je blijken dat je geen behoefte meer had aan mijn
aanwezigheid, dat je onze gemeenschappelijke liefde voor de
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natuur niet meer met mij wilde belijden, dat je op gezelschap van anderen
meer gesteld was dan op mijn gezelschap, elke keer als je mijn liefde voor
jou weer beantwoordde met een grievende bejegening of een kwetsende
aanmerking op mijn persoon, was het alsof ik al het leed van mijn jeugd
weer opnieuw moest ondergaan. Hetzelfde gevoel van totale eenzaamheid
maakte zich dan van me meester.22
Aanvankelijk begreep Ernst de strekking van de brief niet. Er brak een periode aan
waarin hij vaak over zijn vader droomde en zich verdrietig voelde over diens dood.
In die jaren begonnen het gemis aan zijn vader en diens verbittering over het leven
een stempel op Ernsts leven en schrijverschap te drukken. Hij zocht naar een manier
om de dood van zijn vader in zijn leven in te passen. Dat resulteerde in een eerbetoon
aan zijn vader: de boeken Gideons droom en De overkant en de cd De overkant.
Ernst bewonderde zijn vader en in hem alle Indische mensen die Indië hadden verlaten
en naar Nederland waren gegaan. Hij realiseerde zich dat ‘voor veel Indische mensen
Indië op een bepaalde manier symbool staat voor de onschuld’.23 Zijn vader had er
zijn vriendinnetje Titi achtergelaten. In het lied De overkant staat ze als een kleine
figuur in een witte jurk aan de oever symbool voor deze onschuld:
hij ging op weg naar het verre land
zij zwaaide hem vaarwel
maar omzien deed hij niet
veroordeeld tot de overkant
zij had een zwak gestel
en kwijnde van verdriet24

Eind 1938 voelde Rudi Jansz zich op zichzelf aangewezen: ‘Ik ben volmaakt eenzaam:
te oosters voor de Westerling, te westers voor de Oosterling en te weinig conventioneel
voor mijn ouders.’25 In interviews beschreef Ernst het beeld dat hij van zijn vader
had:
Mijn vader was een heel sterke persoonlijkheid met een heel sterke en
duidelijke moraal. Van wat goed en niet goed is. Als kind heb ik dat als
vanzelfsprekend aangenomen. Zo zit de wereld in elkaar en zo ben ik ook.
Later blijkt die moraal niet mijn moraal te zijn, maar opgelegd vanuit het
ouderlijk gezin. Ik heb ontzettend veel moeite gehad om me daarvan los
te maken. [...] Omdat mijn vader zo dominant aanwezig was, speelde mijn
moeder een behoorlijk ondergeschikte rol in mijn leven. Maar na de dood
van mijn vader heb ik mijn moeder echt ontdekt. En ik heb in dit boek [De
overkant], hoewel het accent duidelijk op mijn vader ligt, de waardering
voor mijn moeder niet onder stoelen of banken gestoken.26
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Zelf Indisch
Hoewel Ernst zich bij Indische mensen thuisvoelde, aarzelde hij lang of hij naar
Indonesië zou gaan omdat het land voor hem een andere gevoelswaarde had dan
Indië. Hij had er een paradijs van gemaakt en vreesde dat de werkelijkheid hem zou
teleurstellen. Hij stelde de confrontatie uit en reisde met een vriend naar India. Daar
viel zijn paradijselijk beeld reeds in stukken uiteen.
In 1984 nam zijn vriendin hem mee naar Indonesië. Zij was zijn gids op zijn
zoektocht naar de plekken van zijn vader, naar diens ouderlijk huis dat er niet meer
stond: ‘Ik had het zo graag gezien.’ Tegelijkertijd voelde hij zich als aan zijn vaders
hand: ‘Hier heb ik gespeeld, hier zat ik op school, hier heb ik gevliegerd, hier ben
ik verliefd geworden op een meisje...’, en vond dat een ‘ontroerende gewaarwording’.27
Wandelend in de plantentuin van Bogor hoorde hij een vogel fluiten en herkende de
geest van zijn vader. Maar hij ervoer de kennismaking met het land van zijn vader
ook als een schok: ‘Hoe is het mogelijk, dacht ik. Dit land is zo heet, zo anders, zo
onbekend voor me, en hier heeft mijn vader tot zijn achttiende geleefd’,28 en
realiseerde zich dat zijn vaders jeugd en wereld voor hem onbereikbaar waren.
Tegelijkertijd begreep hij waarom zijn vader zich in Nederland nooit thuis had
gevoeld: ‘Hij is altijd tussen twee werelden blijven hangen. Triest.’29
Tijdens zijn verblijf in Indonesië werkte hij aan De overkant dat een jaar later zou
verschijnen. Terug van zijn roots-reis kreeg hij van zijn moeder een doos met brieven
van zijn vader. Al lezende leerde hij zijn vader kennen als een gedreven
persoonlijkheid die tijdens de oorlog in het verzet had gezeten en nadien zich als lid
van het Comité Vrij Indonesië had ingezet voor de onafhankelijkheid van zijn
geboorteland,30 maar zijn idealen niet gerealiseerd zag; als een psychisch niet zo'n
sterke persoonheid die een kantoorbaan had bij de Nederlandsche Bank.31

Gideons droom
Ernst Jansz heeft Gideons droom geschreven in een voor hem belangrijke levensfase.
Hij beschouwde het als een intiem boek dat niet voor het grote publiek was bestemd.
Indertijd gaf hij tekstfragmenten aan vrienden en familieleden cadeau. Door toeval
kwam een verhaal in handen van uitgever Jos Knipscheer.32
De aanleiding tot het schrijven van Gideons droom was het schuldgevoel van de
zoon over de dood van zijn vader. Het hoofdmotief, de zoektocht naar de vader,
metamorfoseert geleidelijk in die van de zoektocht naar het geluk. Het instrument
hierbij is de reeks dromen. In een ervan kan de hoofdpersoon kiezen tussen twee
poorten: de wester- en de oosterpoort. Hij kiest de laatste en komt terecht in een
idyllische maar schrij-
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nende, menselijke wereld. De westelijke poort geeft toegang tot de mechanische
wereld. Ook de drie mannen die Gideon leert kennen zijn symbolisch: Surjit is de
grote en sterke man, Karnel de kleine man en Jit de donkere man. Deze drie mannen
vertegenwoordigen belangrijke personen in Jansz' leven in de tijd dat hij aan Gideons
droom werkte.33
De naam Gideon34 is bewust gekozen, zijn vader noemde hem zo: Gideon of Joch.
‘Ik was zeventien. Gideon heeft hij hem genoemd, als ik driftig was, of dwars. Gideon,
beheers je.’35 In Gideons droom maken we nader met hem kennis: ‘Hij, Gideon, was
het kind, de halfbloed, opgegroeid tussen deze oosterse warmte en koele westerse
regels, gebondenheid aan normen die hij niet kon begrijpen.’36 De droom is afgelopen
als Gideon zijn thuis vindt:
En in mij blijft de stilte die mij zal helen. De vrede van een overgave
zonder spanning, zonder verwachting, zonder angst. En nu weet ik dat ik
niet langer de vreemdeling ben. Thuis ben ik.37
In de dromen wordt de Vatersuche verder uitgewerkt. Tijdens de zoektocht draagt
Gideon als een Indische Telemachus de herinneringen aan zijn vader met zich mee:
‘Ik heb andere dingen gezien, andere krachten gevoeld, lasten gedragen die te zwaar
waren voor mij.’38 Uiteindelijk vindt de zoon zijn vader en berust:
Toen zag hij plotseling een bruine man tussen de witte mensen.
Hij zat op zijn hurken, rennende voeten om hem heen.
Hij kwam dichterbij en dacht: Het is nog maar een kind.
Het jongetje keek op van zijn knikkerspel. Hij zag het gezicht van zijn
vader.
O pappa ik heb je zo gemist! wilde hij zeggen, maar de woorden bleven
steken in zijn keel. [...]
Ik heb ook gehuild om jou, papa, ook ik heb al mijn wanhopige tranen
vergoten. Ik was ook nog maar een kind toch. Maar ik huilde alleen, op
mijn kamertje, en er was niemand die me hoorde, er was niemand die me
troostte. Alleen mijn zusje, die avond na de crematie, toen ze naast me
kwam zitten en haar arm om me heen sloeg. En we zaten daar als twee
verloren kinderen in een grote, plotseling onbegrijpelijk vreemde wereld.
Maar toen huilde ik niet. [...]
Papa, waar kom je vandaan, welke armen hebben jou gedragen, in welke
bomen ben je geklommen? Hoe zal ik mij jou herinneren? De zon scheen
ook in jouw lach. Maar in je ogen lag soms de eenzaamheid. Bruine man
tussen witte mensen. Warme man tussen koude mannen. Zat je daarom
huilend in je stoel met mij op je schoot.39 Ben je daarom daarom
doodgegaan, koud
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geworden in het grote witte ziekenhuis tussen de schone witte lakens. [...]
Ik was nog maar een kind. Ik ben nog maar een kind. Ik wil zo graag op
je schoot bij je wegkruipen. Jij zult me wiegen. Nina bobo. Ik weet nog
niets van deze wereld. Ik hoef niets te weten. Niets meer weten want alles
doet pijn. Ik heb je zo gemist. [...]
Mijn vader komt door de deur met een handdoek. Stevig wrijft hij me
droog, zodat ik langzaam begin te gloeien. Alles is even vanzelfsprekend.
Mijn vader droogt me af en ik begin te gloeien. Zo is dat altijd geweest.
Zo zal het altijd zijn. [...]
Hij voelde zich vreemd en zacht van binnen alsof hij iets heel moois of
misschien iets heel droevigs gedroomd had.40
In Gideons droom vallen vorm en inhoud samen. Gideons roes en dromen worden
in elf hoofdstukken uitgewerkt. De thematiek is bewust gegoten in een afwisseling
van poëzie en proza. De woorden zijn weloverwogen gekozen en in de zin geplaatst.
Het boek werd door critici met gemengde gevoelens ontvangen. Atte Jongstra vond
het in De Gooi- en Eemlander een mislukt debuut. Chris Junge van Het Parool
noemde het ‘een regelrechte draak’ met ‘de meest afgrijselijke clichés’ en
‘candlelight-ontboezemingen’ in slecht geformuleerde zinnen. Hij kon het niet nalaten
om een sneer uit te delen aan het adres van de uitgever Jos Knipscheer die ‘deze
kleine proeve van stilistische wansmaak in zijn fonds heeft opgenomen.’41 Thomas
Verbogt van Tubantia miste de balans tussen droom en realiteit en verweet Ernst
Jansz mooischrijverij, mooie clichés en ‘glazige dialogen’. Gerrit Jan Zwier vergeleek
in de Leeuwarder Courant Jansz' debuut met Geen gewoon Indisch meisje waarmee
Marion Bloem een aantal maanden daarvoor had gedebuteerd.42 Volgens Zwier
verhield Jansz' boek zich ‘tot de roman van Marion Bloem als een kindertekening
tot een fresco, als een slaapliedje tot een symfonie’.43 Hij prees Bloem voor de wijze
waarop ze ‘de individuele problematiek van haar roman-personage projecteert tegen
de algemene problematiek van de Indische Nederlanders’ en vond dat Jansz in ‘wat
naïeve schetsen’ een beeld opriep ‘van een liefelijk Indonesië [...] van vriendelijke
gevoelsmensen’. Hij achtte Geen gewoon Indisch meisje een volwassen boek en
Gideons droom een kinderboek met moeilijke woorden zoals
‘zwaartekrachtbewustzijn’ en ‘stoffeloze materie’.44
Maar er waren ook positieve reacties. Matt Dings prees in De Tijd het ‘poëtisch,
teer proza’ en volgens Patrick Wouters, webmaster van de sites van Ernst Jansz,
lenen enkele passages uit Gideons droom zich uitstekend voor een bloemlezing.
De eerste kritieken op Gideons droom kwamen hard bij Ernst Jansz
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aan, maar toen de kritieken bleven stromen, troostte hij zich met de gedachte dat er
‘iets bijzonders aan de hand [is], want dit kan niet normaal zijn’.45

De overkant
De overkant, dat in 1985 verscheen, is nog meer dan Gideons droom een hommage
aan de Indische vader. Het is een drieluik. In het eerste deel, ‘Brieven’, staat vader
Rudi Jansz in de jaren 1935-1946 centraal. Alleen de brieven van Rudi's vader tonen
diepgang en interesse voor Rudi's leven in Holland, de andere brieven zijn zgn.
Indische babbelbrieven. Het tweede deel, ‘Jopie’, is het verhaal van Rudi's
Nederlandse vrouw aan haar zoon over haar huwelijk, de tijdelijke scheiding, het
verzetswerk en het gezinsleven. Het derde deel, ‘Een reisverslag’, is de weergave
van de reis die Jansz in 1984 naar Indonesië maakte. Eigenlijk is het boek in
omgekeerde volgorde geschreven. Terugkomend van zijn reis voerde Ernst Jansz
lange gesprekken met zijn moeder en kwam dingen over zijn vader te weten die hij
nooit had geweten. Tijdens de terugvlucht naar Nederland had Ernst Jansz' alter ego
Joch zich gerealiseerd dat er iets Indonesisch in hem zat waarop hij geen vat kon
krijgen:
En dan blijkt dat die andere wereld te ver weg is, onbereikbaar. De afstand
is nooit meer te overbruggen. Je ontdekt overeenkomsten, raakvlakken,
en het maakt alles alleen nog maar triester, verder weg. Je blijft in de lucht
hangen. Ergens tussen Jakarta en Amsterdam. Los van de grond. Met een
tas vol souvenirs.46
In tegenstelling tot Gideons droom, dat hij volgens eigen zeggen voor zijn ‘eigen
lol’ had geschreven, beschouwde Ernst Jansz De overkant als zijn eerste boek. Tijdens
het schrijven had hij heel bewust eisen aan zichzelf gesteld. Het derde deel, ‘Een
reisverslag’, is geen mystieke roots-speurtocht, zoals in Gideons droom maar een
weergave van zijn beeld van Indonesië, zijn fascinatie voor de schoonheid van het
landschap en bewoners en zijn ergenis voor de armoede van de boeren en
fietstaxi-rijders. Hij was enerzijds geroerd door de warmte waarmee sommige
Indonesiërs hem tegemoet traden en anderszijds geïrriteerd over de manier waarop
hij als toerist werd behandeld.
De overkant kreeg bij verschijnen meer aandacht van de schrijvende pers dan
Gideons droom. Matt Dings van De Tijd zag in De overkant ‘een standbeeld’ voor
Ernsts vader en ‘tegelijkertijd een dokument over de Indische Nederlanders’.47 August
Hans den Boef van de Volkskrant zag in De overkant een ‘fragmentarisch portret’
waarvan het beeld geleidelijk aan duidelijker contouren kreeg maar dat aan het eind
nog niet compleet was geworden. Hij wees op de afwezigheid van nostalgie zoals in
de
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meeste terugkeerverhalen en prees Ernst voor de kundige wijze waarop hij de
historische feiten in zijn reisverslag had verwerkt en de afwezigheid van de belerende
kritiek op de Indonesische samenleving.48 Wim Vogel van het Haarlems Dagblad
vond het maar niets dat de auteur zichzelf in ‘Een reisverslag’ centraal had gesteld
en beschouwde daarom dit derde deel literair mislukt. Bovendien verweet hij Jansz
de ‘onhandige manier’ waarop hij ‘allerlei geschiedkundige feiten en gegevens over
het ontstaan van de Indonesische Republiek’ in het boek had opgenomen. Milder
was hij in zijn kritiek op twee andere delen van het boek. Hij wees op Ernsts
verdienste bij diens speurtocht naar zijn vader en vond diens psychologische
uitwerking van het begrip ‘de overkant’ in de eerste twee delen van De overkant
redelijk geslaagd. Jaap Goedegebuure van HP/Haagse Post zag De overkant als een
literaire Vatersuche die beter uit de verf kwam in de eerste twee delen dan in het
derde deel. Evenals Den Boef signaleerde hij de afwezigheid van nostalgie in het
boek en twijfelde, in tegenstelling tot Vogel, niet aan de authenticiteit van de brieven.
Hij constateerde dat De overkant ‘veel minder lyrisch proza’ bevatte dan het
‘onverteerbaar-poëtische werkje Gideons droom’.
Hans Warren vergeleek De overkant in de PZC: Provinciale Zeeuwse Courant
met het ‘voortreffelijk’ boek van Marion Bloem, Geen gewoon Indisch meisje. Hij
wees op de overeenkomsten tussen Bloem en Jansz: beiden in Nederland geboren
en getogen kinderen van Indische afkomst, op zoek naar hun roots, voordat ze als
schrijvers bekend werden, hadden ze hun sporen verdiend op een ander gebied
namelijk de film en de muziek, beiden hadden een ‘opvallend blonde partner’.49 Ook
hun boeken lijken op elkaar: samengesteld in verschillende onderdelen, het tegenover
elkaar plaatsen van het leven in Nederland en Indonesië, het verslag van hun eerste
reis naar Indonesië. Warren vond Bloems roman ‘vele klassen beter’ dan die van
Ernst Jansz, vanwege de afwezigheid erin van het sentimentele, de relativering en
zelfspot. Hij vond het irritant dat Jansz alles wilde verklaren en uitleggen. Meer
bewondering had hij voor Jansz' beschrijvingen van de uitstapjes die hij met snapshots
vergeleek. Volgens Hans Moll van Vrij Nederland stond er in de De overkant maar
één zin die zijdelings wees op de vroegere positie van de Indo's: ‘mijn vader, de Indo,
die in dit land tot de bevoorrechten behoorde en in Holland, mijn land, tot de
verliezers. Aan hem kan ik slechts denken met pijn in mijn hart’.50 Hij vond deze zin
tevens de illustratie ‘voor de soms tenenkrullende clichéstijl’ in het boek.
Ook De overkant maakte dus de emoties los. Vond de ene recensent het een raar
boek maar had hij het desondanks in één ruk uitgelezen, een ander vond het spannend,
mooi en ontroerend. Het tijdschrift van een boekenclub voorspelde dat een ieder die
een band heeft met Indonesië het boek keer op keer zal verslinden.51 Ook Alfred
Birney, de samensteller van Oost-Indische inkt (1998), schaarde zich in de rij van
bewonderaars van De overkant en van Ernsts schrijverschap getuige zijn vraag:
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‘Kapan Jansz return to book?’ Hij nam een fragment in zijn bloemlezing op.52

Ernst Jansz, een Indisch schrijver
Als we de motieven in het werk van Ernst Jansz op een rij zetten: de liefde van de
vader voor de zoon, de vader-zoon verhouding, de falende vader, de dood van de
vader, de eenzaamheid van de vader en van de zoon, het presteren om te overleven,
het schuldgevoel van de zoon, de zoektocht naar de vader, de bindingsangst, de
dromen, de onschuld, het verlangen naar de overkant, de roots, de huidskleur, de
muziek en de natuur, zien we dat Ernst al schrijvende de ware aard van zijn vader
ontdekte: de jonge idealist werd een dominante vader voor zijn gezin die onzeker
werd toen zijn omgeving, met name zijn zoon, hem in de steek liet en zich daarom
in volstrekte eenzaamheid terugtrok. Deze psychologische ontwikkelingsgang van
de vader is ook in het oeuvre van andere auteurs van de Tweede generatie Indische
schrijvers aanwezig.
Door die brieven ontdekte ik eigenschappen van mijn vader waar ik geen
weet van had. Meeslepend was dat. Ik meende hem te kennen. Met zijn
normen, zijn waarden, was hij mijn grote voorbeeld. Anderzijds was hij
psychisch niet zo sterk. Sterk en zwak. In die brieven ontdekte ik dat hij
heel erg opstandig en gedreven kon zijn. Een revolutionair, die het anderen
moeilijk maakte en hen verdriet deed. En dat terwijl ik altijd braaf heb
geprobeerd te doen wat mijn vader vond wat goed was.53
Ernst bezocht het land van zijn vader in de hoop dat hij deelgenoot zou kunnen zijn
van diens ‘overkant’, maar laat in ‘Een reisverslag’ zijn alter ego Joch tot de conclusie
komen:
Los van de grond. Blij om weer naar huis te gaan. Naar huis. Want één
ding is zeker. Ik ben op bezoek geweest. Bij verre familie ja, maar toch
op bezoek.54
Hij houdt van zijn vader en heeft hem teruggebracht naar het land waar hij thuis
hoort en is er achter gekomen dat dit niet het zijne is:
Het thuis dat ik vroeger miste en dacht te vinden in het land van mijn vader
bestaat niet. Al heb ik het gevoel gehad dat, hier en daar, mensen heel
dicht bij me staan, herkenning van hartstocht, of humor, mildheid, de blik
in hun ogen, toch ligt de halve wereld tussen hun leven en het mijne.
Cultuur, geschiedenis, opvoeding. Hoe zouden we met elkaar kunnen leven
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zonder een ingrijpende wijziging in ons dagelijks patroon? Een aanpassing?
Hij beschouwt Nederland als zijn land, vol dierbare herinneringen en verlangens
naar dat verre land achter de horizon in eenzaamheid:
‘Ach iedereen is wel eens eenzaam,’ zei Anna. ‘De een draagt een bril en
de ander is Indisch. Zoveel verschil is er niet. Het gaat wel weer over.
Uit een brief van Ernst Jansz aan Hannah de Groot, studente neerlandistiek aan de
Universiteit van Amsterdam die een onderzoek naar het schrijverschap van Ernst
Jansz deed,55 blijkt dat Ernst er niets op tegen heeft om tot de Tweede Generatie
Indische schrijvers te worden gerekend: ‘Wij hadden immers zelf het idee dat wij,
met de golf tweede generatie Indische schrijvers [...] een wezenlijk probleem
aansneden, waaraan tot dan toe nog geen aandacht was besteed.’ Maar De Groots'
suggestie om zijn oeuvre tot de migrantenliteratuur te rekenen, vindt hij een stap te
ver gaan: ‘omdat ik noch mezelf, noch mijn ouders beschouw als migranten’. Hij
wijst erop dat de Indo's ‘zich door de jaren heen Hollander gevoeld’ hebben, zich in
Nederland hebben aangepast en hun kinderen, zoals hijzelf, ‘zich nooit iets anders
hebben geweten dan Nederlander’.
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Eindnoten:
1 De overkant, p. 160; bedoeld zijn de g en c.

Indische Letteren. Jaargang 18

2 Zie Van Dijl 1983, Hunfeld 1983, Viva 1983, Dings 1985, Egbers 1985, Donker 1985, Lomans
1986, Goedegebuure 1986, Bakker 1986, Margriet 1992, Prins 1999, Ruissen 2000, Zwijgers
2000 en Rood 2001 voor de biografische gegevens.
3 Deze aflevering werd op 20 juni 1986 uitgezonden.
4 De vertaling luidt: tessa in jouw armen / zijn de golven even stil / tessa in jouw armen / houdt
de wind zijn adem in / en de vogel zegt: / het is tijd, ik vlieg naar huis / want als tessa je in haar
armen houdt / dan is alles stil / dan is alles stil. Zie Gideons droom p. [7], Jansz en Vrienten
2000, p. 90-91, cd De overkant, nr. 2.
5 In 1966 richtten Paul Kroese, Bert Timmerman en Cor Sliedregt, leerlingen van de Rietveld
Akademie in Amsterdam, samen met Joost Bellifante CCC Inc. op. Het acroniem CCC betekent
Capital Canal City. Enkele maanden later versterkten Huib Schreurs en Jaap van Beusekom de
band. Later namen Ernst Jansz en Frank Hoogkamer de plaatsen van Timmerman en Kroese
in. CCC Inc. speelde in Paradiso, Fantasio en de Melkweg.
6 In een interview (Zwijgers 2000) gaf Jansz aan dat krontjong hem tot diep in de ziel raakt: ‘Het
is een uitstervende muzieksoort van Indische mensen, die er over een tijd ook niet meer zijn.
Ik zou het fijn vinden als deze muziek niet verloren gaat.’
7 Met Joost Belinfante, Frits van Doornink, Piet Dekker en Jonny Lodewijks. In 1997 werkte de
band samen met Rumbones en bestond uit Johnny Lodewijks, Piet Dekker, Henny Vrienten,
Ernst Jansz, een percussioniste en een zanger.
8 Met Henny Vrienten, Jan Hendriks en later met Jan Pijpenburg.
9 Midnight Hour met Hennie Vrienten, Rienne va plus met Jan Hendriks en Rieanny Janssen.
10 Drie Heren, CCC, Blue Murder en Bram Vermeulen. Ook mixte en produceerde Jansz de dvd
Tour 2000 van Boudewijn de Groot.
11 Vanaf die tijd dateert zijn jarenlange samenwerking met Bram Vermeulen en Boudewijn de
Groot.
12 Op 22 juni 2000. Zijn optreden in 2001 werd in december dat jaar door Omroep Brabant
uitgezonden. Op 13 juni 2002 trad hij samen met Yvonne Keuls op in het programma Mijn
vader, mijn moeder. In een interview (Zwijgers 2000) vertelde Ernst dat hij graag voor Indische
mensen optreedt: ‘De sfeer onder Indische Nederlanders is speciaal, je hebt het over hetzelfde
en kunt elkaar aanspreken op zaken die voor Nederlanders onbegrijpelijk zijn. Ik vergelijk het
altijd een beetje met de vriendschap die ik als schooljongen met een andere Indische jongen
had: lekker samen giechelen en elkaar zonder veel woorden begrijpen.’
13 Een cd met sprookjes van Jacques Vriens en muziek van Ernst Jansz.
14 Later zou hij het binnenwerk van zijn debuut Gideons droom illustreren.
15 De singles De bom (1979) en Grote broer (1984) en de cd's Skunk (1981), Doris Day en andere
stukken (1982) en 4US (1983).
16 Van Dijl 1983.
17 Gideons droom, p. 86. De vertaling luidt: hier heb ik twee nootjes in één dop / hier heb ik twee
nootjes in één dop / één, één, één voor mij / één voor mijn lief / hier heb ik twee nootjes / twee
nootjes heb ik / voor altijd één voor mij / en één voor mijn lief.
Noot kan kokosnoot betekenen maar ook muzieknoot bijvoorbeeld de noten g en c zoals in het
fluitje van zijn vader. In een interview (Zwijgers 2000) verklaarde Ernst het ontstaan van Ala-hi:
‘Ik heb het gedroomd. Nu droom ik vrij vaak van muziek, maar de details ben ik bij het ontwaken
altijd direct kwijt. Dit keer herinnerde ik mij echter zowel melodie als tekst en kon ik het nummer
opschrijven. De woorden betekenen niets, althans, niet in een ons bekende taal. Maar het geheel
klinkt als een prachtig meerstemmige samenzang, zoals je die wel eens hoort in een Indonesische
kerk.’
18 Jansz en Vrienten 2000, p. 143-144, zie ook Mirck 1996.
19 Gideons droom, p. 91.
20 In zijn brief van 10 juli 1996 aan Hanz Mirck (Jansz en Vrienten 2000, p. 144).
21 De overkant, p. 223, p. 224-225.
22 Zie voor een uitstapje van vader en zoon Jansz naar Texel De overkant, p. 201-204 (ook in
Birney 1998, p. 473-477). De gezamenlijke liefde voor de natuur van de Indische vader is
eveneens een motief in Indische duinen (1994) en Familieziek (2002) van Adriaan van Dis.
23 Prins 1999.
24 Jansz en Vrienten 2000, p. 92; cd De overkant, nr. 3. Zie ook De overkant, p. 190. Uit het
interview met Prins (1999) blijkt dat Rudi vanaf het schip Titi fotografeerde; zie Captain,
Hellevoort en Van der Klein (red.) 2000, p. 160.
25 De overkant, p. 42.
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26 Lomans 1986.
27 Prins 1999. De strofes in het lied ‘De overkant’ reminisceren hier aan: ‘hier loop ik door dit
mooie land / mijn schoenen in het stof / waar eens mijn vader liep / zo neemt hij mij weer bij
de hand’. Zie ook De overkant (p. 154): ‘Hier heeft hij dus gelopen. [...] (Hier heeft hij gevist,
steentjes in het water gegooid?).’
28 Dings 1985.
29 In De overkant (p. 226) zou hij later deze triestheid verwoorden: ‘O pappa, waarom ben je nooit
zo sterk geweest om alles los te laten? Waarom ben je zo eenzaam gestorven?’
30 Rudi Jansz had sympathie voor Sjahrir, de gematigde en sterk op het Westen georiënteerde
politicus die aanhangers had onder Indo's en Nederlanders die zich tot Indonesiër hadden laten
naturaliseren (Goedegebuure 1986). In twee brieven aan zijn ouders legde hij zijn inzet voor
de Indonesische onafhankelijkheid uit. Op 19 maart 1946 schreef hij hun dat hij met ‘een aantal
Indo's, die nog beschikken over een beetje gezond verstand en rechtvaardigheidsgevoel’ actie
voerde ‘voor de onmiddellijke erkenning van de Indonesische onafhankelijkheid’ (De overkant,
p. 81). In een ongedateerde brief ging hij in op de postitie van de Indo ten opzichte van de
Indonesiër: ‘Als de Indo in het vrije Indonesië (en dat komt, de ontwikkeling is niet tegen te
houden) de positie van een volwaardig burger wil verwerven, dan zal hij bij de verovering van
die vrijheid als een gelijkwaardige van de Indonesiër moeten optreden, d.w.z. als nationalist’
(p. 84).
31 In het lied ‘De overkant’ verwoordde Ernst zijn vaders inzet: ‘en in den vreemde woedde brand
/ hij stond er middenin / en werd een oorlogsheld / maar minachting en misverstand / hebben
hem, nadien / tenslotte ook geveld’.
32 Een journalist van Het Parool met een Indische vriendin was geïnteresseerd in het Indische.
Ernst gaf hem een verhaal uit Gideons droom mee. Later vroeg de journalist hem of hij het
verhaal aan een bevriende uitgever mocht laten lezen (Zwijgers 2000).
33 In een interview (Hunfeld 1983) zei Ernst over hen: ‘Die mannen zijn niet bedacht. Ze zijn
werkelijkheid. Ze bestaan.’ Verondersteld mag worden dat Ernst de volgende personen bedoelde:
Huib Schreurs als de sterke en grote man, Henny Vrienten als de kleine man en Rudi Jansz als
de donkere man.
34 In de bijbel was Gideon door God verkoren om met zijn leger de Arabische vorst Midian op
de oostelijke oever van de Rode Zee te bestrijden. Ook kreeg hij Gods opdracht het altaar van
Baäl, door zijn vader Joas opgeworpen, te vernietigen en in plaats daarvan het altaar Gods op
te bouwen (Richteren 6:11, 25-26, 7:1-8, Genesis 36:35).
35 Dings 1985, zie ook De overkant, p. 225.
36 Gideons droom, p. 29.
37 Idem, p. 82.
38 Idem, p. 76.
39 In het lied ‘Eerste klein verraad’ van de cd De overkant komt dit beeld terug. Dit maal van Ernst
met zijn zoon: ‘en zit hier op mijn schoot / mijn zoontje van vijf jaren / hij ziet nog geen gevaren
/ hij is nog lang niet groot / maar ik weet dat vroeg of laat / als jaren zijn verstreken / opnieuw
een hart zal breken / bij een eerste klein verraad’ (Jansz en Vrienten 2000, p. 106).
40 Gideons droom, p. 19-20, 70-71, 76, 76-77, 84, 91.
41 In de headline van de poster van Gideons droom stond: ‘Popidool ontpopt zich als schrijver’.
Jansz vond de woordspeling van Jos Knipscheer wel aardig (Viva 1983). In die tijd had
Knipscheer een speciaal fonds voor boeken van culturele minderheden. Andere debutanten
waren: Marion Bloem met Geen gewoon Indisch meisje (1983), Frans Lopulalan met Onder de
sneeuw van een Indisch graf (1985) en Alfred Birney met Tamara's lunapark (1987).
42 Later zou Jansz bekennen dat Marion Bloem hem ‘heel erg bewust’ had gemaakt van zijn
Indische achtergrond, dat hij ‘daar voor uit moest komen en dat het iets was om trots op te zijn’
(Ruissen 2000).
43 In een interview met Matt Dings (1985) vergeleek Ernst Gideons droom, dat hij als zijn tweede
boek beschouwde, met een fresco: ‘Ik was eens in een kerk waar vele fresco's hingen. Het
mooiste fresco hing op een zoldertje, dat kon je niet zien. Maar de fresco's in de kerk kregen
meer betekenis door die éne ongeziene op die zolder. Dat vond ik een mooi beeld.’
44 Citaten in Gideons droom op p. 18.
45 Lomans 1986.
46 De overkant, p. 240.
47 Dings greep in het interview terug op Ernsts artikel uit 1983 in De Tijd waarin hij inging op de
dood. Ernst legde hem uit: ‘Had ik maar het vertrouwen dat mijn vader de dood ook op die
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manier [de dood zegt: maak je niet druk. Het komt allemaal wel goed.] heeft ondervonden. Dat
zou prachtig zijn.’
Zie: ‘En hier loop ik door dit mooie land en zij vragen mij: dari mana, waar kom je vandaan,
en ik zeg Belanda, Holland, en ze glimlachen. En misschien is er een oude man op het strand
van Bali die mij vertelt van de Hollandse geweren en de doden en het bloed dat het zand rood
kleurde. Ik voel me rot. Schaamte. En: hoe kunnen zij leven zonder haat? Ik wil weten wat er
achter hun glimlach verborgen blijft. Ik wil alles weten. Het ligt besloten in het verleden. Mijn
voorouders waren onderdrukkers en onderdrukten. Ben ik daarom bevrijd van schuld, of van
beschuldiging?’ (De overkant, p. 212; ook in Birney 1998, p. 483-484).
Later zou Ernst over zijn verliefdheid op Hollandse meisjes zeggen: ‘Misschien is dat ook wel
Indisch, dat je daar toch een beetje tegen opkijkt’ (Margriet 1992).
Citaat in De overkant, p. 212.
ECI Magazine on-line augustus 2000.
Birney 1998, pp. 558, 473-484.
Dings 1985.
De overkant, p. 239.
De Groot 2000, p. 67.
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‘Ik ben niet Indisch, ik ben Indisch opgevoed’
Gesprek met Anneloes Timmerije over haar boek Indisch zwijgen
Fred Lanzing
Introductie
Fred Lanzing: In 1893 neemt een KNIL-adjudant ontslag. Hij besluit geen derde of
vierde engagement aan te gaan. Op dat moment is hij 39 jaar oud. Na zijn afscheid
van het KNIL neemt hij twee verstandige beslissingen: hij gaat een relatie aan met
een 19-jarige peranakan-Chinese en hij verwerft een flinke lap grond met een enorme
kalkberg in West-Java. Ik zei: hij ging een relatie aan, maar ik denk niet dat zij in
die termen met elkaar spraken, want hij beschikt slechts over een paar woorden
Maleis en zij spreekt geen Nederlands. De taal der liefde verstaan zij wel, want zij
krijgen vijf kinderen. Na een tijdje besluiten zij hun verbintenis maar eens te
formaliseren en treden in 1902 in het huwelijk. Dit bevalt blijkbaar goed, aangezien
daarna nog eens vijf kinderen worden geboren.
Zo ontstaat er een typisch Indisch huishouden dat sommigen van u uit eigen
ervaring kennen en velen van ons uit foto's of beschrijvingen, zo'n groot Indisch huis
in de nabijheid van een fabriek of een onderneming. Een huis waar familieleden in
en uit lopen; een huis vol kinderen en pleegkinderen; een huis met bedienden en erf
met bloeiende planten en dieren. De echtelieden hebben zeven dochters en drie zonen
als in 1930 de voormalige adjudant overlijdt. Zijn kleine (1.52 meter) vrouw neemt
de leiding van de kalkbranderij over. Ondanks dat zij zelf analfabete is, zorgt zij
ervoor dat haar tien kinderen allen een Europese opleiding krijgen in Batavia.
Na 1945 heeft praktisch de hele familie Nederlands-Indië verlaten en raakt
verstrooid over de wereld: sommigen vertrekken naar Australië, anderen naar
Californië. Maar het grootste deel van de familie is, zoals zo velen, naar Nederland
gerepatrieerd. De peranakan-vrouw, de mater familias, gaat mee. Stelt u zich eens
voor hoe het moet zijn om op die leeftijd - ze was toen 72 jaar - naar een totaal vreemd
land te emigreren. Zij werd vergezeld van haar dochter Mathilde en haar kleindochter
Onnie.
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Anneloes Timmerije met Fred Lanzing. Foto: Jan Koehoorn.

Die kleindochter komt te werken in Amsterdam, bij de Javasche Bank. Javasche
met sch, dat stelt mij altijd gerust, die ‘sch’ klinkt zo solide. Daar ontmoet zij een
paar jaar later Anthonie Timmerije, een echte Hollander uit de Achterhoek. Zij
trouwen en in 1955, een jaar na het overlijden van de kleine Chinese vrouw, wordt
‘out of the blue’ een dochter geboren, Anneloes Timmerije.
Anneloes gaat op school in Amsterdam en later in Leiden en groeit op als een
gewoon Hollands meisje. Zij wordt journaliste en publiciste. Haar Indische
achtergrond komt buiten de familiekring niet of nauwelijks ter sprake. Dat leven in
die verschillende werelden, de Nederlandse en de Indische, beschrijft zij in haar boek
Gemengde gevoelens, erfenis van twee culturen, dat enkele jaren geleden verscheen.
Begin dit jaar verscheen van haar hand Indisch zwijgen, een boek dat u intussen
allemaal behoort te kennen.

Vier thema's
Tot zover de introductie. Tijdens deze bijeenkomst gaat het vooral over de inhoud
van Indisch zwijgen en over de vraag hoe het is om tot de Tweede generatie
Indisch-Nederlandse schrijvers te behoren, want dat is per slot van rekening het
thema van dit symposium. Vanmorgen in
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de auto dacht ik: ik ga haar de verschrikkelijkste vraag stellen die je aan een auteur
kunt stellen, namelijk: waar gaat het boek over? Dat vind ik bij nader inzien niet erg
aardig, dus doe ik het op een andere manier.
Ik heb je boek een aantal keren gelezen, Anneloes, en zoals je weet, met heel veel
plezier en ook met erg veel ontroering. In een van de thema's in het boek herken ik
een kroniek over zeven krachtige vrouwen. Zie jij dat ook zo?
Anneloes Timmerije: Jazeker, die vrouwen zijn mijn zeven Tantes, goed beschouwd
mijn oud-tantes. Zij maakten de dienst uit in de familie. Die Tantes waren lieve,
zorgzame vrouwen, altijd tot in de puntjes verzorgd en gekleed, altijd aanwezig,
altijd even attent. Pas na verloop van jaren ben ik gaan begrijpen hoe sterk ze waren,
hoezeer zij de ruggengraat vormden van de familie waarvan ik deel uitmaakte. Toen
herkende ik ook de dominantie die schuilging achter dat lieve, frêle uiterlijk. Zij
waren niet fysiek krachtig, maar hun wil was wet. Zij vormden het dagelijks bestuur
van die grote familie. Er gebeurde niet veel waarvan zij geen weet hadden en wat zij
niet wisten, was de moeite van het weten niet waard.
Opvallend is dat de drie broers van die generatie veel minder figureren in je boek
dan de zeven zusters. Je kunt volgens mij een nieuw boek schrijven als tegenhanger
van een ander, zeer bekend boek en het De Dames van de kalkberg noemen, maar
dit terzijde. Een tweede thema in je boek zou je kunnen lezen als een zoektocht naar
het verleden - een verslag van het terugzien van het land van herkomst. Het is niet
letterlijk jouw land van herkomst, maar literair gesproken wel.
Je zegt op pag. 22 iets over jouw motieven om naar Indonesië te gaan; je ging in
eerste instantie om te werken en toch speelde het zoeken ook een rol: ‘Ik wilde naar
Indonesië om chaotische flarden familiegeschiedenis op orde te brengen.’ En op
pag. 24 schrijf je: ‘[...] mijn goede voornemens ten spijt, wat ik zoek is het Indische
en dat is er niet meer.’ Kun je daar iets meer over zeggen?
Ik ging heel doelbewust niet naar Indonesië om mijn roots te vinden; ik was daar
nogal stoer over, en, achteraf gezien, misschien zelfs wat overdreven afstandelijk.
Ik raakte door toeval betrokken bij de productie van de film Gordel van Smaragd en
heb in Indonesië ruim drie maanden in de crew gewerkt. Ik vond dat wel een mooi
toeval, want ik dacht: dan zie ik het land van mijn familie eindelijk eens. We
vertrokken in de vroege zomer van 1996 en voor mij was het de eerste kennismaking
met het land. Ik had me voorgenomen daar niet al te veel van te verwachten, want
het is mijn land niet. Mijn moeder komt daar vandaan, mijn familie komt daar
vandaan, maar ik ben híér geboren en opgegroeid, dus het Nederlandse is mijn norm.
Nederland is mijn land. Ik had geen behoefte aan tempo doeloe-achtige gevoelens
van thuiskomen en herkenning.
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Desondanks gebeurde dat toch, schrijf je ergens. Misschien bestond die behoefte
onbewust juist wel.
Ja, maar dat merkte ik pas toen ik daar was. Soms vind je de mooiste dingen als
je niet zoekt. Dat overkwam mij in Indonesië. Ik vond de geschiedenis van mijn
familie, want die lag daar letterlijk tussen het verwaarloosde asfalt. Aanvankelijk
was ik alleen geïntrigeerd door de aaneenschakeling van toevalligheden. Ik was
toevallig terechtgekomen in een crew met vijftig Nederlanders en vijftig Indonesiërs,
wij verbleven, toevallig, op nog geen dertig kilometer van de oude kalkbranderij van
mijn overgrootvader in de Preanger, de meeste filmlocaties lagen daar toevallig in
een cirkel omheen. We hebben zelfs gefilmd op het terrein van een oude
rubberonderneming waar mijn moeder nog heeft gewoond.
Zoveel toeval bestaat natuurlijk niet. Dat zette mij aan het denken, bijvoorbeeld
over wat het voor mij betekende om in Indonesië te zijn en wat het voor mijn familie
zou kunnen betekenen dat wij die film aan het maken waren. Tot dat moment was
ik eigenlijk alleen bezig met het beeld dat ik van mijn familie had. Nadat ik in
Indonesië was geweest en het graf van mijn overgrootvader had bezocht, vroeg ik
mij voor het eerst af, hoe mijn familie, en vooral mijn Tantes, zichzelf eigenlijk
zagen.
Daarmee kom ik op een derde thema in jouw boek. Je kunt namelijk zeggen dat jouw
boek een speurtocht is naar het wezen van je familie. Wat voor mensen waren zij?
Hoe zat die familie in elkaar? Wie maakten er deel uit van dat dagelijks bestuur dat
je de clan noemt? Ik citeer twee passages: ‘[...] desondanks is Indisch zijn een
gevoelig onderwerp voor de oudste generatie van mijn familie’. En, wat verderop:
‘[...] en toch voelt niemand van mijn Indische familie zich Indisch; sommigen zien
er Indisch uit, anderen hebben meer Chinese trekken, zij hebben een Indisch accent,
de manier waarop zij in het leven staan is een niet-westerse, maar zij voelen zich
niet Indisch’. Dat vind ik een mooi fragment.
Een tweede voorbeeld: ‘Als ik naar mijn Tantes kijk, zie ik Indische vrouwen.
Wanneer de Tantes naar zichzelf kijken, zien zij Europese vrouwen. Mijn Tantes
voelen zich niet Indisch, van binnen niet en van buiten niet.’
Wat heb je hiervan in Indonesië teruggevonden? Hoe heb je dat herkend?
Ik heb het herkend in heel kleine dingen, terwijl ik daar was. Het zat bijvoorbeeld
in gebaren - de manier waarop mensen over hun gezicht strijken; ik zag het ook vaak
in het praten en denken in omwegen van mijn Indonesische collega's. Maar ik heb
het pas echt begrepen toen ik weer in Nederland terug was. Achteraf realiseerde ik
me dat mijn betrokkenheid bij het maken van de film een mooi instrument was om
mijn familie op een andere manier te leren kennen.
Ik bewaar heel mooie herinneringen aan de opnamen van de film, het was voor
mij in meerdere opzichten een heel bijzondere tijd. Toch heb ik ook wel kritiek op
de film, bijvoorbeeld op de keuze van de
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hoofdrolspeelster. Zij is, in mijn beleving, niet Indisch genoeg; zij beantwoordt niet
aan mijn beeld van een Indische vrouw.
Heb je dat bijvoorbeeld met de Tantes besproken?
Mijn tante Noes, die na het overlijden van haar oudste zuster de leiding van de
familie heeft overgenomen, heeft de film wel drie keer gezien. Ze heeft haar eigen
kinderen meegenomen, daarna haar kleinkinderen en vervolgens is ze nog een keer
met vriendinnen gaan kijken. Toen ik naar haar mening vroeg, zei ze, tot mijn niet
geringe verbazing: ‘Eindelijk heeft iemand de moeite genomen om ons verhaal te
vertellen.’ Daar was ik heel blij mee, want een van de redenen om te willen
meewerken aan de film, was dat het voor de verandering geen verhaal was over een
totok-familie, maar over een Indo-vrouw die tijdens de bezetting buiten de kampen
leefde.
Toen ik haar vroeg wat ze van de hoofdrolspeelster vond, zei ze: ‘Ik vind haar
geweldig. Zo waren wij.’ Pas op dat moment realiseerde ik me de gevolgen van hun
streven zo Europees mogelijk te zijn. Als ik naar mijn tantes kijk, zie ik Indische
vrouwen. Als zij naar zichzelf kijken, zien ze Europese vrouwen. Mijn beeld van de
familie is daardoor honderdtachtig graden gedraaid.
Ten slotte een vierde manier om te kijken naar je boek. We hebben het vandaag al
eerder gehoord, schrijven over de herkomst van je familie is voor een deel ook een
zoektocht naar je eigen identiteit - naar de vraag: wie ben ik eigenlijk, wat doe ik,
wat is mijn plek op de wereld? Je schrijft hierover onder andere op pag. 140 een
mooie anekdote: ‘Ik heb hem verteld dat de kennismaking met Indonesië mij niet
meevalt. Gaat het een beetje, vraagt hij even later. Mwa, zeg ik naar waarheid. Het
is altijd hetzelfde met Indische meisjes, zegt hij. Hier kunnen ze niet aarden en
eenmaal in Nederland willen ze weer terug. Ik ben geen Indisch meisje, zeg ik, maar
hij is alweer weg.’
Mijn vraag is: wat ben je nou eigenlijk?
Ik ben geen Indisch meisje. Ik heb een Indische moeder en ik ben Indisch opgevoed.
Ik merkte in Indonesië hoe sterk de invloed van zo'n opvoeding is. Er waren toch
veel meer dingen waarmee ik vertrouwd bleek te zijn dan ik had kunnen vermoeden.
Maar ... ik ben geen Indisch meisje. Ik ben hier geboren en getogen, ik ben hier naar
school gegaan en daaraan ontleen je je identiteit.
Wat je dan ook bent, je bent in ieder geval een schrijfster en daar wil ik het toch even
over hebben, ook in verband met het thema van deze dag. Op pag. 127 schrijf je:
‘[...] tegelijkertijd raakte het vage begrip Indisch zijn verder weg dan ooit; in het
huidige Indonesië wordt duidelijk dat het een schim is uit het verleden, een
importcultuur die een eigen ontwikkeling heeft doorgemaakt, ver van de bron. De
stemmen van de kalkberg zijn verstomd.’
Waar sta jij nu in de Indisch-Nederlandse literatuur?
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Volgens mij moet dat nog blijken - ik ben nog op zoek naar mijn plek.
Ja, zo gemakkelijk kom je daar niet van af...
Ik wil er nog wel iets meer over zeggen, hoor. Misschien moet ik inhaken op de
vraag die je hiervoor stelde: waar sta je nou in het leven. Daar kwam de vraag volgens
mij op neer.
Toen ik terugkwam uit Indonesië, ging ik, voordat ik begon met schrijven, bij mijn
tante Noes langs. Ik bezocht haar als eerste, omdat zij over een schat aan verhalen
beschikt. Ik kan van haar dingen horen uit eerste hand, hoe het was om daar op te
groeien, hoe het was om in Indië te leven en naar Nederland te gaan met helemaal
niets. Bovendien vond ik het ook wel zo netjes mijn schrijfplannen aan te kondigen
bij de familieoudste. Voor m'n gevoel hoort dat zo.
We hadden eerst hele gesprekken over koetjes en kalfjes, je kent dat wel, dat om
de hete brij heen draaien. Jij beschrijft dat zo mooi in Gerucht op de wind. Als de
hulpofficier van Justitie, Hartono, aan Van Heutz moet vertellen dat er iets
verschrikkelijks is gebeurd in het plaatselijke bordeel. Hij heeft het overal over,
behalve over het doel van zijn bezoek. Op een goed moment krijgt Van Heutz er
genoeg van en spoort hem aan te zeggen wat hij te zeggen heeft. Zo ongeveer voltrok
zich het gesprek tussen Tante Noes en mij.
Nadat we omstandig alle kwalen en ziektes in de familie hadden doorgenomen,
zei ze: ‘Ga je nu alweer over de familie schrijven?’ En ze vervolgde: ‘Dat vorige
boek van jou, Gemengde gevoelens, is niet goed gevallen in de familie.’ Daar ben
ik zo ontzettend van geschrokken, niet zo zeer omdat zij kritiek had, dat is natuurlijk
nooit leuk om te horen, maar ik heb van mezelf altijd het idee dat ik daar wel tegen
kan. Waar ik van schrok, was de ontdekking dat zij daar zeven jaar over heeft
gezwegen. En zij niet alleen, mijn hele familie heeft zeven jaar lang haar mond
dichtgehouden. Ik had dus mensen gekwetst, onbedoeld uiteraard, en niemand heeft
dat ooit tegen mij gezegd. Ik werd zo ontzettend boos, písnijdig was ik. Dat zijn nou
typisch die Indo's, dacht ik. Op zo'n moment voel ik me absoluut niet Indisch, vooral
doordat ik zoiets niet begrijp. Ik voelde me bovendien buitengesloten. Ik hoorde
blijkbaar niet tot de Indische familie. Dat heeft me behoorlijk belemmerd in het
schrijven. Ik ben wekenlang geblokkeerd geweest. Totdat ik ontdekte, dat het zwijgen
ook een mooie kant had, namelijk dat zij het mij niet hebben láten blijken. Ik was al
die jaren onderdeel van de familie, ik kon mij daar vrijelijk bewegen, ik kon vragen
wat ik wilde, ik kon doen wat ik wilde, terwijl zij mij al die tijd niet hebben laten
blijken dat ik hen gekwetst had. Dat vond ik zo onnoemelijk beschaafd, zo ontroerend,
dat ik niet alleen het mooie ervan kon zien, maar tegelijkertijd mijn plek in de familie
zag.
Ik ben voor mezelf en voor hen geen Indisch meisje, ik ben een beetje een
buitenstaander, een toeschouwer aan de zijlijn. Dat is mijn plek in
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de familie en dat is mijn plek in het leven. Daar ben ik eigenlijk heel erg tevreden
over.
Bert Paasman heeft jou in zijn inleiding al genoemd als schrijver van de Tweede
generatie Indisch-Nederlandse schrijvers. Je hoort er bij, of je wilt of niet.
Fred Lanzing (Bandoeng, 1933) is antropoloog met een grote belangstelling voor de
koloniale geschiedenis. Hij publiceerde hierover onder andere in Maatstaf en in
Hollands Maandblad. Zijn verhalenbundel Vannacht gaan wij op pad verscheen in
1996. In 2002 verscheen de historische novelle Gerucht op de wind. Hij woont en
werkt in Amsterdam.
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Een huisje voor de ‘dakloze herinneringen’ van Frans Lopulalan
Jessica Melker
Inleiding
Schrijven - dat is begonnen toen ik de deur van mijn verleden stiekem
achter mij dichttrok. In het licht van brandende schepen sloop ik de straat
uit. Zo gemakkelijk was die gang niet, want op mijn rug droeg ik een
legerkist van mijn vader, en om mijn geweten te sussen zong ik hijgend
het ‘Djawab atas Pangillan Tuhan’, afgewisseld met het ‘Iring Dikau’ en
ook wel ‘Wigwam’ van Bob Dylan, omdat mijn broer dat zo mooi kon
zingen. In die kist bewaarde ik de dingen van vroeger, die mij als kind aan
het lachen, aan het huilen of tot razernij brachten. [...] Een boek is een
huis, een weeshuis. Een schrijver als ik probeert daar zijn herinneringen
een veilig onderkomen te bieden.1
Dit citaat uit Dakloze herinneringen is tekenend voor de beide boeken die Lopulalan
geschreven heeft: Onder de sneeuw een Indisch graf, verschenen in 1985, en Dakloze
herinneringen, dat negen jaar later, in 1994, verscheen. Onder de sneeuw een Indisch
graf is een roman die bestaat uit twee delen: herinneringen aan het barakkenkamp
en aan het familieleven. In Dakloze herinneringen is Lopulalan inmiddels zelf vader
geworden en vraagt hij zich af wat hij van het Molukker-zijn aan zijn kinderen moet
overdragen. Ook thematiseert hij zijn schrijverschap en verdedigt hij zich tegen de
negatieve ontvangst van Onder de sneeuw een Indisch graf binnen de Molukse
samenleving. Deze zou niet begrepen hebben dat hij weliswaar over zijn herinneringen
schrijft, maar dat hij als ‘schrijver-magiër’ de geschiedenis mag laten verlopen op
een manier die hem zinnig voorkomt. Tijdens een gesprek onthulde Lopulalan dat
er serieuze plannen zijn voor een derde boek (dat hij zelf zijn tweede boek noemt)
en zelfs een film, maar die zijn tot nu toe nog niet uitgekomen.
Frans Lopulalan is de zoon van Alfonsus Lopulalan, van de stam
Tamaëla-Tetelepta. Zijn vader is in 1920 geboren in Porto op Saparua en getrouwd
met Maria Francine Silanoy van Ambon. Hij was sergeant-majoor in het KNIL en
van alle KNIL-militairen die naar Nederland
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kwamen, waren er maar 35 sergeant-majoor. In Nederland kwamen ze terecht in het
barakkenkamp aan de singel in Woerden, waar zijn vader kampoudste werd. Twee
jaar later, in 1953, werd Frans geboren als middelste van zeven kinderen. Zelf zegt
hij dat hij in Porto geboren is en ter wereld is gebracht in Woerden.2
Na een tijdje verhuisde het gezin naar een Molukse woonwijk in Leerdam. In 1972
keerde hij deze wijk en de Molukse kerk de rug toe en ging filosofie en andrologie
in Utrecht studeren. Hij hield dit acht jaar vol en had toen genoeg van het
‘welzijnswereldje’. In 1972 stierf zijn vader aan leverkanker. Lopulalan is er echter
van overtuigd dat heimwee de doodsoorzaak is. Toen hij 31 was, dezelfde leeftijd
die zijn vader had toen hij in Nederland aankwam, kwam zijn eerste boek uit. Het is
een postuum geschenk aan zijn vader.

Oraliteit
Gezien de cultuurhistorische achtergrond van de Molukse gemeenschap in Nederland
is het heel bijzonder dat Lopulalan in fictioneel proza over zijn verleden schrijft en
zijn teksten ook nog heeft uitgegeven. De Molukse cultuur is namelijk altijd een
orale cultuur geweest. Men leerde pas lezen en schrijven, in het Moluks Maleis, toen
vanaf het midden van de negentiende eeuw de Nederlandse overheid de opleiding
van inheemse leerkrachten en het onderwijs op de Molukken in handen nam.
Lopulalans vader was een van de weinigen die ook les kreeg in het Nederlands.
Ook andere aspecten van de Molukse cultuur staan de ontwikkeling van een
gefixeerde Molukse literatuur in de weg. Als we de oraliteit de eerste oorzaak noemen,
dan is de tweede oorzaak dat veel moderne literatuur een vorm van zelfonderzoek
is die door veel Molukkers wordt beschouwd als een typische westerse behoefte aan
objectivering en rationalisering van gevoelens. Zelf verwerken ze vervelende of
traumatische ervaringen liever met elkaar. Of ze kiezen voor poëzie, zoals de dichter
Abé Sahetapy, die gedichten heeft geschreven over de treinkapingen. De derde
hindernis is de taal: slechts enkelen beheersen het Maleis of het Nederlands zo goed
dat ze zich daarin literair zouden kunnen uiten.3 Deze laatste oorzaak zal waarschijnlijk
niet meer voor de Derde generatie gelden.
Lopulalan is eigenlijk de enige Molukse auteur die op een hoog niveau literair
proza in het Nederlands schrijft en dat feit maakt hem heel bijzonder. Het Nederlandse
onderwijs, de geleidelijke inburgering in de Nederlandse samenleving en zijn
ervaringen als zoon van een KNIL-militair en Molukker in Nederland (Lopulalan
spreekt zelf trouwens liever van Ambonees) hebben bij hem tot twee boeken geleid.
Naast hem staan alleen Wies van Groningen, een schrijfster van gemengd
Nederlands-Molukse komaf van de Eerste generatie, en Eddie
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Supusepa, Abé Sahetapy en Djodjie Rinsampessy, enkele Molukse dichters in het
Nederlands van de Tweede generatie.
Lopulalan zegt zelf over zijn schrijverschap dat hij als schrijver is geboren. Zijn
voorouders hebben hem als schrijver ter wereld laten komen om het verhaal van zijn
vader en zijn moeder op schrift te stellen, zodat het niet vergeten wordt.4

Overeenkomsten met de Tweede generatie Indische auteurs
Lopulalan wordt meestal tot de Tweede generatie Indische schrijvers gerekend.
Waarom? De belangrijkste thematische overeenkomst van zijn werk met dat van
Indische schrijvers van de Tweede generatie is de problematische relatie met een
dominante vader. Lopulalans fictionele vader heeft in het KNIL gevochten en veel
van zijn bezigheden als kampoudste lijken op die van de sergeant-majoor. Verder
kleedt en loopt hij als een sergeant-majoor, hij geeft zijn kinderen bevelen en trekt
zijn ‘sergeantenmuil’ tegen hen open. Als Frans en zijn broer straf krijgen, wordt er
hete sambal door hun strot geduwd. En als ze zich als ze volwassen worden weten
te onttrekken aan zijn regiem, wordt de vader zich steeds nuttelozer en mistroostiger.
Lopulalans vader lijkt aldus op de dominante vader die zo kenmerkend aanwezig is
in de boeken van de Tweede generatie Indische schrijvers, maar belangrijker is dat
het KNIL-verleden van zijn vader zo'n grote invloed heeft op zoon Frans. Als hij
naderhand zelf kinderen heeft, zegt hij dat hij de gekte van de oorlog geërfd heeft.
Maar hij stelt zijn kinderen (de Derde generatie) gerust: ‘Stil maar, kleinzoon van
het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, jij zult niet de woede, nee, jij zult hooguit
het allerhoogste uit de oorlog erven: het verdriet.’5
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Een andere overeenkomst is dat er ook veel verhalen verteld worden over de koloniale
tijd, de Japanse kampen, de Bersiap-periode en de politionele acties. Er is een sterk
historisch besef en de vader wil bijvoorbeeld niet dat Frans en zijn broer een
appelboom in de tuin zetten, want de aarde in Nederland mag geen vruchten dragen
van hun werk. Nederland heeft de Molukken immers al leeggeplukt.6

Verschillen met de Tweede generatie Indische auteurs
Maar er zijn ook verschillen. Het grootste verschil is wel dat Lopulalan niet op zoek
is naar zijn identiteit. Het Molukse, de opvoeding, het geloof en het bij elkaar wonen,
zijn in Nederland altijd blijven bestaan. Lopulalan verwerkt in zijn boeken ook geen
rootsreis, een reis die in veel boeken van de Tweede generatie auteurs voorkomt in
verband met het zoeken naar de identiteit. Lopulalan wil wel terug naar de Molukken,
samen met zijn broer die beter contact met de voorouders heeft, maar het goede
moment is voor hem nog niet gekomen.7 Het probleem ligt voor hem meer in de
vraag wat hij precies van zijn Molukse identiteit wil behouden en hoe hij dat moet
doen in Nederland. Aspecten als de treinkapingen en het Moluks Historisch Museum
beschouwt hij liever niet als onderdeel van zijn identiteit, maar wat dan wel? In het
Indonesia Magazine van 1992 zegt hij dat hij voor zichzelf alleen maar bezig is van
het Molukker-zijn de essentie te destilleren uit de chaos van verplichtingen,
handelingen en rituelen erom heen. Wat hij overhoudt, zijn de verhalen, de
geschiedenis en het overerfbare verdriet.8 Ik citeer:
Molukker zijn, dat is wat mij betreft: nooit vergeten dat mijn moeder alleen
in stilte, in de afzondering van de keukenbarak durfde te huilen. Molukker
zijn is nooit vergeten dat je je moeders tranen te vreten hebt gekregen. En
dat verhaal vertellen, en niet al dat andere.9
De Maleise woorden die Lopulalan gebruikt, worden bijna altijd direct voorzien van
een uitleg in het Nederlands. Wat opvallend is en niet voorkomt in boeken van
Indische schrijvers van de Tweede generatie is dat hij veel archaïsche woorden, zoals
‘onlaakbaar gedrag’ en ‘kneep amechtig haar ogen dicht’, en veel bijbelse of gewijde
taal gebruikt. Om bijvoorbeeld aan te geven dat iemand veel kinderen heeft, schrijft
hij dat: ‘die waarlijk Gods water over Gods akker had laten lopen’.10 Of over zijn
vader: ‘hij wreef zijn rooddoorlopen ogen uit en zei op de toon van een gepijnigde
Jezus dat hij wel zou gaan’.11 Hij verantwoordt deze manier van schrijven als volgt:
ten eerste wil hij als ‘buitenlander’ alles beter kunnen dan de inwoners van het land
zelf en ten tweede wil hij alles plechtig zeggen, omdat wat hij als schrijver te zeggen
heeft, belangrijk is.
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Lopulalan noemt het eten Indisch, zijn opvoeding lijkt op een Indische opvoeding,
hij moet bijvoorbeeld eerst ‘nee’ zeggen als iemand hem iets aanbiedt, en hij krijgt
net als Indo's te maken met een discriminerende Nederlandse samenleving. Maar het
leven in de barakkenkampen vormt toch een groot verschil. De Molukkers leefden
min of meer in hun eigen wereldje en Frans zag de hekken rondom het kamp echt
als een soort bescherming tegen de boze buitenwereld. De buitenwereld telde niet;
alleen de binnenwereld bestond. Ook de manier waarop de Molukkers het
gereformeerde geloof combineren met een geloof in hun voorouders is heel bijzonder
en ik vraag me af in hoeverre deze te vergelijken is met de manier waarop Indische
mensen hun godsdienst beleven.

Conclusie
Het is mijns inziens té gemakkelijk om Frans Lopulalan bij de groep Tweede generatie
Indische auteurs te rekenen. Zoals hijzelf zegt: hij heeft met hen zijn schrijverschap
en de tropen gemeen. En hij heeft zijn boek Onder de sneeuw een Indisch graf
genoemd, omdat Onder de sneeuw een Moluks graf ‘niet zou zingen’. Maar wat mij
betreft zijn er te veel verschillen, vooral de identiteitskwestie en de schrijfstijl springen
in het oog. Als we dan toch alles in de literatuurgeschiedenis en -kritiek zo nodig in
hokjes moeten indelen, waarom dan geen twee aparte hokjes voor de Molukse en
Indische literatuur van de Tweede generatie? Een extra hokje, huisje, voor de dakloze
herinneringen van Frans Lopulalan.
Uit het volgende fragment blijkt duidelijk dat Lopulalans woede en verdriet twee
essentiële aspecten van zijn boeken zijn, mijns inziens prachtige literatuur. De
ikverteller praat hier met zijn vriendin Nina over zijn cynisme. Ondertussen zet hij
een cd op met het Klarinetconcert in A van Mozart en terwijl hij voortpraat schakelt
hij regelmatig terug naar het tweede gedeelte, het Adagio:
... Hier, luister ... luister ... hier hoor je het ...
De klarinet komt binnenschrijden, en luister, de strijkers zetten een welkom
in [...], ze omarmen de klarinet en antwoorden met exact hetzelfde thema
... en dat is het, dat is wat er gebeurt...
Mijn moeder keert terug uit de oorlog, ze aanvaardt de reis naar Nederland
en ze zet haar klaagzang in. Ze vertelt over de wonden die in haar ziel
geslagen zijn, over de troost die ze verlangt van het hoogstaande blanke
boerelullenvolk hier in Holland. Ze heeft zo'n verdriet, mijn moeder, ze
schrijdt binnen als de klarinet, en net op het moment dat we de strijkers
verwachten, dendert het ‘Wilhelmus’ door de zaal, het ‘Wilhelmus’ en het
‘Hijgend hert, der jacht ontkomen’ in de gereformeerde
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toonzetting op hele noten ... dat maakt me woedend, Nina. Als we eindelijk
die perverse masochistentroep van de kerk de rug hebben toegekeerd ...
wat gebeurt er dan? Weer schrijdt mijn moeder binnen, maar niemand die
de strijkerspartij voor zijn rekening wil nemen. Niemand die mijn moeders
thema erkent. Welnee, wij antwoorden met prozaïsche onzin over
inter-etnische krachtenvelden binnen een multiculturele samenleving. Mijn
god, zeg ... niets ...12
Jessica Melker studeerde Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit van
Amsterdam. Ze studeerde af in de koloniale en postkoloniale literatuur op een scriptie
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‘En dat is dan Indisch?’
Interview met Theodor Holman
Vilan van de Loo
Vilan van de Loo: Theodor Holman is auteur en dat woord is te klein vergeleken bij
zijn veelzijdige productie. Boeken, columns en filmscenario's verschenen van zijn
hand. In de omvangrijke bundel Het blijft toch familie beschrijft hij zijn Nederlandse
en Indische familieleden. Maar waar hoort hij zelf thuis?
Theodor Holman: Ik ben niet Indisch. Dat staat niet in mijn paspoort, het land
Indië bestaat niet meer en ik ben er niet geboren. Ik had een Indische vader, maar
dat maakt mij nog niet Indisch. Mijn vader was dus wel Indisch en hij noemde zichzelf
ook zo, maar liever niet. Ik heb daar in Het blijft toch familie over geschreven. Als
kind kon ik me verschrikkelijk aan hem ergeren. In het Amsterdam uit de jaren zestig
had je op het Muntplein een grijs gebouwtje. Daarbovenop zat de politie het verkeer
te regelen met een luidspreker. Mijn vader werkte daar in de buurt. Op een dag ging
ik hem afhalen - ik was tien jaar - en samen gingen we naar huis, via de Kalverstraat,
winkels kijken, rond sinterklaastijd. Op een gegeven moment liepen wie door het
rode stoplicht heen en ik hoor een stem klinken: ‘Wil die Indische meneer met dat
jongetje terugkeren en opnieuw oversteken!’ Mijn vader liep door. Opnieuw klonk
de stem, nu harder. Ik keek mijn vader aan en zei: ‘Pap, die man bedoelt ons.’ Waarop
mijn vader zei: ‘Nee ik ben geen Indische meneer. Ik ben een Hollandse meneer.’
Zo vader, zo zoon?
Misschien. Mijn opvoeding heeft in het teken gestaan van nog Nederlandser dan
Nederlands te worden. Tot aan mijn pubertijd aten we twee keer per dag warm, een
keer Indisch en een keer Hollands. Volkomen geschift. Het betekent dat ik tot op de
dag van vandaag bezig ben met vermageringspillen. Daar kwam bij dat mijn ouders
met voedsel volkomen gepreoccupeerd waren, omdat mijn ouders in het kamp gezeten
hadden en obsessieve ideeën over voedsel hadden. Het moest op, zelfs als het
bedorven was. Dan moesten we er maar omheen eten. Dat doe ik nog.
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Men plaatst je in de Tweede generatie Indische auteurs. Tegen je zin. Waarom wil
je dat niet?
Omdat ik het nietszeggend vind. Je kunt een gezin hebben met typisch Indische
gewoonten en Indische dingen, maar als je daarover schrijft, heb je toch geen Indisch
boek? Die Tweede generatie auteurs ontlenen hun identiteit aan het feit dat ze Indisch
zijn. Ze noemen een aantal gedragingen op die je overal elders tegenkomt. En dat is
dan Indisch? Ik zeg niet dat Indisch niet bestaat, het bestaat wel degelijk. Maar het
gaat om de taal waarin je schrijft, die bepaalt de kwaliteit van je boek. Ik ontken de
Indische cultuur niet, ik vind het een prachtige cultuur. Ik heb alleen onderzocht in
welke mate die cultuur mijn persoonlijke identiteit vorm gegeven heeft en dan moet
ik constateren dat het buitengewoon weinig is. Wat overblijft zijn een paar
gedragingen en Indisch eten en verder kom ik die hele cultuur in mijn leven niet
tegen.
Er valt toch een literaire stroming met kenmerken te benoemen. Thema's die
terugkeren.
Als je echt gaat kijken wat een literaire stroming is, dan vrees ik dat ik tot de
conclusie moet komen dat het allemaal Indië-kitsch is.
Indië-kitsch?
Zoals mijn ouders kampkitsch hadden. De verwerking van Indië en het kamp,
konden mijn ouders alleen door er kitsch van te maken.
Waarom?
Om het verleden vals te maken. Door het mooier voor te stellen dan het in
werkelijkheid was en het lijden tegelijkertijd erger en minder erg te maken. Zo
ontstond er een rare taal, waarin die woorden van toen hun betekenis hadden verloren.
Een woord als pijn of als lijden kon bij ons thuis nauwelijks gebruikt worden. Er was
een veel grotere pijn en groter lijden geweest, wat ik als kind niet kon begrijpen en
waar niet naar gevraagd kon worden, maar waar wel altijd naar verwezen werd. Indië
werd altijd voorgespiegeld als het paradijs. Kitsch is voor mij het valse idee dat
doorklinkt in ‘daar werd iets groots verricht’. Dat was het niet. Er bestond ook een
andere kant en het leek of mijn ouders daarvoor blind waren. Alleen door hun Indië
te romantiseren, konden ze het verleden aan.
Je kunt ook zeggen: ik gun mijn ouders dat verwerkingsproces en ga naar het
voormalige Indië om die andere kant te zoeken, waarover mij niets is verteld. Ben
je naar Indonesië gegaan?
Nee, ik heb wel wat beters te doen. Waarom zou ik?
Voor het verzwegen verhaal.
Daar kan ik ook naar vragen. Als ze daarop geen antwoord willen geven
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Theodor Holman en Vilan van de Loo. Foto: Jan Koehoorn.

dan kwam er ruzie. Kijk, ik ben hier niet om de mensen te behagen en ik ben ook
geen schrijver om bewonderd te worden. Ik heb een hekel aan mijn ouders, terwijl
ik tegelijkertijd veel van ze hou. Maar ik heb mijn ouders ook gehaat en ik heb ze
pijn gedaan in dezelfde mate waarin ze mij pijn gedaan hebben. Misschien ben ik
nu aan het romantiseren, zoals mijn ouders dat over Indië en over het kamp hebben
gedaan. Ik ga niet naar Indonesië; ik heb geen behoefte om mijn zogenaamde identiteit
te ontdekken. Als je je identiteit wilt weten, zei mijn vader eens tijdens het kamperen
in Frankrijk, dan trek je je broek maar uit om te kijken of je lombok d'r nog zit.
Verder hoeft het niet te gaan met al dat gezeur over het zoeken naar een eigen
identiteit, hou op zeg, gooi weg al die boeken die daarover gaan. Ik vind het waanzin,
als je vijfendertig jaar bent en je weet niet wat je identiteit is. Ik ben een Indische
jongen in dezelfde mate dat ik een Amsterdamse jongen ben, een jongen van de
Willemsparkweg, een Europese jongen. Er zijn geen onderscheidende elementen aan
te wijzen waardoor je kunt zeggen: ‘dat is een typische Indische jongen.’ Mijn
identiteit wordt meer bepaald door Wittgenstein of Schopenhauer of Reve, dan dat
door Henri van Wermeskerken. Tjalie Robinson bewonder ik als auteur. Zijn boeken
hadden we vroeger in huis.
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Indië is toch duidelijk in jouw werk aanwezig.
Indië is voor mij niets meer dan een locatie.
Wie kocht die boeken van Tjalie eigenlijk?
Ik niet.
Misschien die Nederlandse meneer die je vader was.
Ik vind Tjalie een meesterlijk schrijver. Net als Willem Walraven, een van de beste
Nederlandse auteurs, maar enorm onderschat. Walraven is een goed voorbeeld van
een Indische auteur. Hij woonde daar en hij ontleende er zijn identiteit aan. Maar de
Tweede generatie schrijvers krijgen allemaal ten onrechte het predikaat Indisch
auteur. Ze schrijven er misschien over, maar dat vind ik niet de reden om jezelf een
Indisch auteur te noemen. Als Indië niet meer bestaat dan komen die er niet meer.
Het gaat om de taal waarin je schrijft. Het zijn dus gewoon Nederlandse auteurs.
Tjalie vind ik in eerste instantie een goede schrijver op het niveau van Willem
Elsschot. Hij woonde in Indië, hij schreef in Indië in een soort petjoh; dat maakt hem
een Indisch auteur. Als hij later in Nederland is en hij loopt in Amsterdam, dan zoekt
hij voortdurend naar de horizon. In tweede instantie mag je hem best een Indisch
schrijver noemen. Maar mij niet.
Het doet er voor jou niet loe of Tjalie Indisch was?
Nee, absoluut niet. Alleen of hij goed schreef.
Misschien bestaat er toch zoiets als typisch Indische onderwerpen. Zoals het kind
dat op school dubbel hard zijn best moet doen, het oorlogsverleden van de ouders
dat doorwerkt, de onbeantwoorde vragen. Ook jij schrijft daarover.
Dat zijn universele onderwerpen. Die kom je tegen bij iedereen die in dat soort
omstandigheden is geraakt. Bij Chinezen tegen, bij joden tegen, straks bij islamieten
tegen, je komt overal tegen dat wat extra je best doen en wat harder werken belangrijk
is. Zo ben ik ook opgevoed. De bedoeling van veel mensen die uit Indië kwamen
was dat hun kinderen het beter zouden krijgen. Die kinderen kregen dus een Europese
opvoeding. Die heb ik ook gehad en dus ben ik Europeaan! Niet Indisch. Ik vind het
geen naar woord, maar wat hebben we er dan van dat Indische overgehouden? Een
Indische rijsttafel als cultuuruiting. Ik vind het jammer, maar Indië heeft geen
significante invloed gehad.
Je hebt een dochter, Marscha. De volgende generatie. Heeft zij wel belangstelling
voor Indië?
Zij is veel meer in Indië geïnteresseerd dan ik. Ze gaat ook naar Indonesië en
bezoekt Het Indisch Huis. Ze wil er veel over weten en is geïnte-
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resseerd in de cultuur. Zij hoeft zich er niet tegenaf te zetten. Daardoor kan zij zich
veel meer interesseren voor de buitenkant van die cultuur.
Dus jouw vader was een Indisch, jij bent helemaal niet Indisch, maar je dochter weer
wel ... of toch weer niet?
Je moet aan mij niet vragen wat de identiteit van mijn dochter is. Als zij zegt: ‘Pap,
ik ben Indisch’, dan tik ik tegen mijn hoofd en zeg: ‘Je bent gek. Je hebt kleren uit
Amerika aan, je koopt Amerikaanse, Engels en Duitse boeken. Wat heb je eigenlijk
met Indië? Dat is een discussiepunt bij ons thuis. Ze kan wel zeggen dat ze een Indisch
meisje is maar dat betekent dat ze dat zo ziet op grond van haar afkomst en misschien
ook op grond van haar kleur. Verder is er eigenlijk niks. Misschien is haar van alles
wijsgemaakt over Indisch gedrag en Indische zaken. Ik heb haar vroeger ook in het
bad gedaan en dan ging ik haar ook mandiën. Is dat dan typisch Indisch? Nee, ik wist
niet beter. Ik geef soms aan dat iets zo groot of zo groot is, omdat ik dat van mijn
vader geleerd heb en is dat dan Indisch? Ja, misschien. Bepaalt dat mijn
persoonlijkheid? Is dat wat vormgevend is aan mijn identiteit? Nee.
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Indo rulez!
De Indische Derde generatie in de Nederlandse letteren
Esther Captain
Sinds een aantal jaren heb ik me, onder andere als mede-organisator van de Indische
Studiedagen in 2001 en als programma-maker bij Stichting Het Indisch Huis, bezig
gehouden met de Indische Derde generatie. Bij activiteiten en manifestaties voor én
door deze generatie viel het me altijd op dat de zaal - naast de doelgroep zelf - gevuld
was met belangstellenden uit de Eerste en Tweede generatie.1 Behalve dat dit
onderstreept dat Indische ‘ouderen’ en ‘oudere jongeren’ nog immer vitaal zijn, wijst
het mijns inziens ook naar een ander fenomeen: het besef onder de Eerste en Tweede
generatie dat de Indische jeugd de toekomst heeft. Sterker nog - het duidt op het
besef dat zij de Derde generatie nodig heeft om het Indische ‘erfgoed’ door te geven.
De moeite die diverse Indische organisaties doen om deze jongeren binnen te halen
spreekt in dit opzicht boekdelen.2
De redactie van Indische Letteren had de vraag ‘Waar blijft de Derde generatie?’
als werktitel aan mijn artikel meegegeven. Hierin proef ik een zekere onrust: het lijkt
erop dat ze vindt dat het zo langzamerhand tijd is dat de Derde generatie wakker
wordt, opstaat en van zich laat horen. Mijn antwoord dat de Derde generatie dit al
lang doet, zal de redactie niet volledig overtuigen. Zij zal tegenwerpen: ‘Maar waar
is zij dan in de literatuur?’ Daar heeft de redactie een punt. In dit artikel wil ik daarom
nader op deze kwestie ingaan. Daartoe zal ik ten eerste een omschrijving van de
Derde generatie geven, inclusief haar karakteristieken. Daarna zal ik ingaan op de
vraag of en waarom de Indische Derde generatie (g)een plaats heeft in de Nederlandse
letteren. Ik zal besluiten met een beknopte bespreking van manifestaties, organisaties
en het werk van Indische jongeren op het bredere culturele vlak.
Het is algemeen geaccepteerd dat men, sprekend over de Indische Derde generatie,
de Tweede Wereldoorlog en/of de naoorlogse migratie vanuit Ind(ones)ië naar
Nederland als ijkpunt neemt.3 Onder de Eerste generatie versta ik Indo-europeanen
die in het koloniale Nederlands-Indië zijn geboren en opgegroeid en door de
gebeurtenissen tijdens en na de bezetting als volwassenen naar Nederland migreerden.
De Twee-
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de generatie bestaat uit hun kinderen, die in Indië, Indonesië of Nederland geboren
kunnen zijn. Hún kinderen vormen de Derde generatie en deze zijn vrijwel allemaal
in Nederland geboren. Omdat dit model niet meer is dan een vereenvoudigde weergave
van de weerbarstige Indische realiteit, zijn er vanzelfsprekend uitzonderingen en
overlappingen: Indo's van de Anderhalve of Tweeënhalve generatie kunnen natuurlijk
hun plaats in dit schema opeisen.
Tot zover mijn situering van drie Indische (na-)oorlogsti generaties. Bij wijze van
experiment wil ik de karakteristieken van de huidige Derde generatie illustreren aan
de hand van een befaamde literaire exponent van de Indische vooroorlogse generatie
- de Indische schrijfster Beb Vuyk. Mijn reden hiervoor is dat in een aantal
sociologische studies wordt gesteld dat er een ‘ijzeren wet’ is die voor alle migranten
opgaat. Hierin zou de Eerste generatie migranten zich zo goed en zo kwaad mogelijk
trachten aan te passen aan de nieuwe omgeving, de Tweede generatie worstelen met
loyaliteits- en identiteitsconflicten in familie, gezin en op de werkvloer, terwijl de
maatschappelijk succesvolle Derde generatie met nieuwsgierigheid en trots
belangstelling aan de dag legt voor haar afkomst en eigenheid.4 Indische generaties
waren er niet alleen ná, maar ook vóór de Tweede Wereldoorlog. Bovengenoemde
‘ijzeren wet’ lijkt mij eveneens op te gaan voor Beb Vuyk. Hoewel van voor de
oorlog, getuigen mijns inziens zowel haar werk als haar leven van karakteristieken
en perspectieven die overeenkomen met die van de naoorlogse Indische Derde
generatie.

Vooroorlogse Derde generatie
Beb Vuyk werd in 1905 geboren in Rotterdam-Delfshaven, als dochter van een
Indo-europese vader en een Nederlandse moeder. Om haar positie als Indisch meisje
van de Derde generatie in het Nederland van begin 1900 beter te begrijpen, citeer ik
een wat langer gedeelte uit een van haar verhalen, getiteld ‘Mijn grootmoeders’:
‘Vuile neger, zwarte moriaan,’ riepen de straatjongens in Rotterdam mij
na, ‘blauwe liplap, Chinees!’ Dan vocht ik, ik ging altijd naar school met
een liniaal los in de hand. [...] ‘Inlands’ bloed hebben in een koloniale
samenleving was iets waar men niet over praten mocht, waar men vooral
niet aan herinnerd wilde worden. Bij ons thuis werd er wel over gepraat
en wij kinderen vonden die Madoerese grootmoeder machtig interessant.
[...] Mijn broer had blond haar en grijze ogen, alleen in mij mendelden de
trekken van mijn Madoerese grootmoeder uit. Ik was een wat uitzonderlijk
kind en het naroepen op straat zette mij nog meer apart, het accentueerde
mijn eenzaamheid
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en gaf mij een gevoel van vervreemding. [...] Ik was nog een kind op de
lagere school [...] en toch wist ik toen al twee dingen heel zeker, ik wilde
schrijfster worden en ik wilde naar ‘Indië’.5
In 1929 vertrok Vuyk op haar vierentwintigste naar Java. Aan boord van de ‘Jan
Pieterszoon Coen’ leerde ze Fernand de Willigen kennen, met wie ze in 1932 trouwde.
Hij was van gemengd Nederlands-Molukse afkomst en werkzaam als theeplanter.
Het echtpaar woonde op Java en op de Molukken. Tijdens de Japanse bezetting werd
Vuyk met haar twee zonen Hans en Rudi geïnterneerd. Na de oorlog bleef het echtpaar
in Indonesië en namen zij de Indonesische nationaliteit aan. Vuyk werkte als
journaliste bij Nederlandse en Indonesische dag- en weekbladen. Als opponent van
president Sukarno moesten Vuyk en haar man Indonesië in 1958 verlaten. Zij
vestigden zich in Loenen aan de Vecht. In 1981 reisde het echtpaar voor de laatste
keer naar Indonesië. Fernand de Willigen overleed in 1986, Beb Vuyk in 1991.
Zes elementen in het leven van Beb Vuyk komen op frappante wijze overeen met
de aspecten die ik eerder als karakteristiek voor de Indische (naoorlogse) Derde
generatie heb omschreven.6 Ze zijn 1. geboren en getogen in Nederland; 2. veelal
opgegroeid in een ‘gemengd gezin’, dat wil zeggen met een Nederlandse en een
Indische ouder; 3. doen ervaringen in hun jeugd op waardoor zij (niet altijd op
fijnzinnige wijze) worden aangesproken op hun etnische afkomst; 4. hebben (in
tegenstelling tot hun ouders) dikwijls een niet-(etnisch)-Nederlandse partner; 5.
hebben belangstelling voor Indische, Indonesische en/of Aziatische cultuur en 6.
maken reizen naar het land van hun (groot-)ouders, het huidige Indonesië.
Uitgangspunt hierbij is dat er binnen Indische generaties sprake is van een omkering
in oriëntatie op Nederlandse en Indonesische elementen. Terwijl de Eerste generatie
zich in Nederland naar de buitenwereld doorgaans zoveel mogelijk als Nederlands
afficheerde, beroept de Derde generatie zich op de Indonesische elementen in haar
identiteit.7
Bovengenoemde zes factoren lijken ideale ingrediënten voor een schrijver: een
bewogen leven is een schatkist voor een auteur. Vuyk had als dubbele
‘terugkeer’-migrante - vanuit Nederland naar Ind(ones)ië en weer terug - stof genoeg
voor haar romans en autobiografische werk. De vraag dient zich inderdaad aan: waar
blijft de huidige Derde generatie met hun boeken en verhalen, aangezien ook zij nog
immer kunnen putten uit een bestaan dat is verbonden met de Indische (migranten)ervaring?

Late debuten
We maken een stap van 1905 naar, zeg, 2005. In het tijdsbestek van honderd jaar is
de werkwijze van de schrijver veranderd. Schrijverschap
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anno 1905: bureau, papier, inkt, kroontjespen en vloeipapier. Auteurschap anno 2005:
flexplek, PC of laptop, een printer die pagina's tekst produceert. Als de werkplek
zozeer is veranderd, hoe verhoudt het literaire landschap van het begin van de
twintigste eeuw zich dan met de boeken- en uitgeverswereld van het tweede
millenium? Eén factor zal hopelijk niet veranderen: om te worden uitgegeven is
schrijftalent nodig. Dit talent moet groeien en rijpen. Nu mag dan de gedachte hebben
postgevat dat de Derde generatie rijkelijk laat is in haar literaire productie, maar de
Indische Tweede generatie nam net zo goed de tijd alvorens haar stem in de
Nederlandse letteren te laten horen. Het jaar 1983 geldt als de doorbraak van de
auteurs van de Tweede generatie. Om me tot de bekendste te beperken: Marion Bloem
(Arnhem 1952), icoon van deze generatie, was destijds 31 jaar toen zij debuteerde
met Geen gewoon Indisch meisje. Ernst Jansz (Amsterdam 1948) was 35, toen hij
in datzelfde jaar Gideon's droom publiceerde. En vooruit, een ander debuut met
Indische thematiek uit dat opvallende jaar 1983 was de novelle Nathan Sid van
Adriaan van Dis (Bergen 1946), toen 37 jaar. Alfred Birney (Den Haag 1951) had
reeds de veertig bereikt toen hij in 1991 Vogels rond een vrouw uitbracht, zijn eerste
Indische roman. Ook Theodor Holman (1953) bracht in dat jaar, als 38-jarige, de
roman Apenliefde uit, het eerste boek over zijn Indische familie. En nog steeds is de
Tweede generatie niet ‘uit-gedebuteerd’. De 54-jarige Merapi Obermayer
(Pelantungan 1947) deed in 2001 haar entree in de Nederlandse letteren met de roman
Insulinde's dochter. Ervan uitgaande dat de huidige Derde generatie qua leeftijd
tussen pakweg de twintig en veertig jaar schommelt, is het wellicht wat al te voorbarig
om vast te stellen dat de Derde generatie (nog) niet of (te) laat van zich in de literatuur
laat horen.
Bovendien klopt bovenstaande bewering niet. Er zijn wel degelijk
Derde-generatie-auteurs met gepubliceerd werk. Deze nieuwste literaire generatie
sluit echter qua thematiek en genre niet naadloos aan op de boeken van de Eerste en
Tweede generatie. Maar zo hoort het ook, daarin ligt immers het bestaansrecht van
een nieuwe generatie. Anjèz Winkler (Haarlem 1964) past qua thematiek en genre
nog het meest in de lijn van de voorgaande generaties. In fragmenten uit haar
manuscript De vlucht van de Garuda die Winkler in 1996 publiceerde, nam zij in
tastende bewoordingen ‘afscheid van een land waar ze nog nooit geweest was’.8
Hiertoe memoreerde Winkler het Indische leven in Nederland, met haar dubbele
boodschappen, de Indische en Friese familieleden, de feestjes met overvloedig eten
en de zomers aan het strand van Zandwort. In 2001 deed Winkler in het E-zine Het
Yournael van Cyberney verslag van haar ‘rootsreis’ naar Indonesië. In haar poëtische
proza gaan historische thema's samen met hedendaagse ervaringen. Winklers bestaan
draait om woorden en uiteindelijk komt zij op een ander (taal-)gebied uit: ‘ongekend
Nederlands’.
Het genre van het toneelstuk en de theatertekst mag dan binnen de
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Nederlandse letteren onderschat worden, het is duidelijk dat zij binnen de kaders van
de literatuur hoort. Ook hier is goed nieuws van de Derde generatie te melden. In
mei 2000 ging het theaterstuk Sloom bloed in première, met tekst en spel van de
acteurs Carlo Scheldwacht (Den Haag 1964) en Ghislaine Pierie (Ede 1969). De
laatste is als tv-babe bekend als Babette van Woensel uit de soapserie Rozengeur &
Wodka Lime. Sloom bloed, onder eindregie van Bart Kiene, is een initiatief van Carlo
Scheldwacht. ‘Mijn ouders zijn niet van hier. Na de Indonesische onafhankelijkheid
hoorden zij bij de 200.000 Indische Nederlanders die “terug” naar Nederland kwamen.
In 2001 is het precies vijftig jaar geleden dat de familie van mijn moeder hier kwam.
Het was de aanleiding voor mij om mijn ooms en tantes nog eens te vragen naar hun
herinneringen. Deze verhalen inspireerden mij tot het maken van een voorstelling.
Sommige verhalen werden mij als kind al verteld. Andere verhalen hoorde ik nu
voor het eerst. Sommige verhalen werden door verschillende mensen op verschillende
manieren verteld. Of verschillend herinnerd. En sommige verhalen werden niet
verteld’, aldus de acteur.9
Samen met Pierie speelt Scheldwacht de tweeling Anne en Rein, die terugblikken
op hun jeugd. Eerst passen ze nog onder de keukentafel, daarna vinden we ze samen
met neefjes en nichtjes voor de televisie, naar een voetbalwedstrijd of het songfestival
kijkend. In de voorstelling passeert ongemerkt zestig jaar Indische geschiedenis als
een familiekroniek. De kritieken waren lovend: ‘Knap zoals de jeugdige auteurs hun
heterogene personages, nog van verschillende generaties ook, kriskras door elkaar,
maar steeds herkenbaar ten tonele voeren’, schreef Annemarie Oster in HP/De Tijd.10
Ook Marian Buijs in de Volkskrant was enthousiast: ‘Een juweel van een voorstelling
is het, op een speelvloer van een paar vierkante meter. Vol humor en zachte pijn,
verbazend muzikaal: motieven keren terug, spelmomenten krijgen de tijd.’11 Ook
binnen de gemeenschap werd de voorstelling positief ontvangen: Sloom bloed werd
voor diverse Indische organisaties ten tonele gebracht en stond twee jaar achtereen
geprogrammeerd in het Bibit-theater van de Pasar Malam Besar in Den Haag. Zo
maakten vele toeschouwers kennis met de visie van twee leden van de Derde generatie
op Indisch-zijn in het heden en verleden.

Etnisch gemarkeerd
Historische thematiek staat eveneens centraal in het werk van tekenaar Peter van
Dongen (Amsterdam 1966). Zijn keuze voor het genre van het beeldverhaal staat
nog altijd op gespannen voet met criteria die in de Nederlandse letteren gelden. Strips
worden dikwijls als ‘low culture’ beschouwd, terwijl de werkwijze van Van Dongen
niet veel verschilt
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van een doorwrocht romanschrijver. Gedurende drie jaar verrichtte hij historisch
bronnen- en beeldonderzoek alvorens Rampokan: Java te tekenen. Zelf noemt de
tekenaar zijn album ‘een historische en psychologische roman over het afscheid van
vroeger’.12 In het album Rampokan: Java staan de lotgevallen van de Nederlandse
oorlogsvrijwilliger Johan Knevel tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd
centraal. Van Dongen is zich ervan bewust dat hij als ‘een soort Derde-generatie
Indo-tekenaar’ wordt gezien: ‘Aan de ene kant ben ik daar natuurlijk door gevleid,
maar aan de andere kant moet ik oppassen dat ik niet alleen nog maar als Indische
tekenaar wordt bestempeld. Ze gaan je dan alleen nog maar vragen om
sawa-landschapjes en palmbomen te tekenen. In die hoek moet ik mezelf niet
manoeuvreren.’13 Het gevaar dat Van Dongen ziet is reëel. Het overkomt velen uit
een migrantengroep: omdat zij etnisch gemarkeerd worden, worden zij verondersteld
enkel en alleen te schrijven over hun ‘speciale’ herkomst. De achterflap van Tamara's
lunapark, de debuutroman van Alfred Birney uit 1987, is een illustratie van deze
naïeve denkwijze. De tekstschrijver van uitgeverij In de Knipscheer wist niets anders
te verzinnen dan: ‘Alfred Birney werd in 1951 in Den Haag geboren. Hij heeft
weliswaar een Indische achtergrond, maar schrijft niets over deze thematiek in
Tamara's lunapark.’14
Hiermee kom ik op een punt dat mijns inziens cruciaal is voor de profilering van
de Indische Derde generatie in de Nederlandse literatuur. Hoewel langzaam maar
zeker het besef begint door te dringen dat (nakomelingen van) migranten méér zijn
dan etniciteit en cultuur, worden zij nog vaak beschouwd als woordvoerders van
‘hun gemeenschap’. Van hen zijn een of twee representanten voor een uitgever nog
interessant, maar anderen vaak niet meer. Marion Bloem en Alfred Birney waren als
naoorlogse Indische auteurs pioniers, voor wie het predikaat Indo zowel gunstig als
lastig was. Voor de Derde generatie kan het moeilijker zijn om onderdak bij een
uitgeverij te vinden. Een uitgever kan een jonge auteur met een vergelijkbare
thematiek afwijzen door op diens voorgangers te wijzen, stellend dat ‘die Indische
verhalen’ al zijn geschreven. Het is wat mij betreft dan ook niet verrassend dat
uitgevers, die steeds meer marktgericht en winstgevend (moeten) werken, het eerder
aantrekkelijk (want commercieel interessanter) vinden om jonge talenten uit ‘nieuwe’
migrantengroepen op de literaire markt te lanceren. De schrijvers Hafid Bouazza
(Oujda 1970) en Abdelkader Benali (Ighazzazen 1975) zijn, behalve een voorbeeld
daarvan, hiermee tevens terecht onderdeel van de Nederlandse literatuur geworden.
Niet verrassend: deze Marokkaans-Nederlandse auteurs kampen eveneens met de
lusten en de lasten van het stempel ‘allochtoon’, het misbaksel van een woord
waarmee momenteel personen met een niet-(geheel) Nederlandse herkomst worden
aangeduid.
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Nostalgie à la carte
Volgens de ‘ijzeren wet’ die voor migranten zou opgaan, zou identiteit onder
migranten van de Derde generatie geen pregnante en eerder een vrijblijvende kwestie
zijn, omdat zij volledig in de Nederlandse samenleving (zouden) zijn geïntegreerd.
Een uitgever die exotisme à la Lulu Wang in zijn publiciteit zou willen inzetten, kan
in dat geval minder goed bij de Indische Derde generatie terecht. Uitgever Vassallucci
staat erom bekend potentiële auteurs actief onder migrantengroepen te werven. Van
de twee jonge Indische auteurs die zij in huis heeft, wordt hun etnische afkomst niet
genoemd. Toeval of typerend voor de Derde generatie? In de poëzie van Ramona
Maramis (Haarlem 1968), die in 2001 debuteerde met de dichtbundel Duckstad aan
de Amstel, komt haar afkomst niet expliciet naar voren. ‘Mijn gedichten zijn niet
specifiek Indisch of Indonesisch. Het is niet zo dat ik op een bepaalde manier dicht
omdat ik een pindaatje ben’, stelt zij in het tijdschrift Moesson.15 Op de cover van
Moesson prijken Maramis' woorden: ‘Beoordeel mij niet op mijn afkomst.’ Wanneer
Maramis in haar werk jeugdherinneringen oproept, ontbreken daarin de clichés van
het (familie-)leven. In het titelgedicht ‘Duckstad aan de Amstel’ staat het Nederland
van de jaren zeventig centraal. Daarin verwijst een Indische snack niet
vanzelfsprekend naar een uitgebreide rijsttafel, maar misschien wel naar de banaliteit
van een snelle hap, inmiddels zodanig ingeburgerd dat die kant-en-klaar in iedere
supermarkt te verkrijgen is.
Knabbelen aan saté van het huis no. 53
Waar in de heetste zomers het keukenraam doorgeefluik was van waterijsjes
en bekers Yoki naturel van de Vivo
Want verder was er nog niets
en waren we gelukkig.16
Nostalgie, jazeker, maar dan nostalgie à la carte. Het land Indonesië komt hier en
daar in de poëziebundel voor. ‘Maar dat doe ik niet met opzet. Dat land is toch een
deel van me, dus het is niet meer dan logisch dat je dat ook in mijn gedichten
terugziet’, aldus Maramis.17 Als dichter presenteert zij haar ironische observaties van
het leven van nu: dat resulteert in poëzie over Lara Croft, de Japanse maffia, loungen
en Nijntje.
Een eveneens onmiskenbare vertegenwoordiger van het leven van nu is de
internet-ondernemer Michiel Frackers (Amsterdam 1968), die in zijn boek Op zoek
naar de heilige graal het ‘ware verhaal over geniale nerds, gladde verkopers en
gehaaide beleggers achter de internet-hype’ uit de doeken deed. Frackers sprak uit
ervaring: als werkloze twintiger richtte hij na zijn studie Planet Internet op, verkocht
zijn bedrijf aan KPN, vertrok met zijn miljoenen naar Amerika om een nieuwe
onderneming op te zetten en ging failliet. Hoewel hij zich voor het tijdschrift
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Ancient Scriptures.

Moesson over zijn Indo-zijn liet interviewen, was dit geen thema van betekenis in
zijn boek. In Moesson ging Frackers wel dieper in op de door hem opgeworpen vraag:
‘Waarom zie je zo weinig Indo's aan de top?’ Daarover stelde hij: ‘Als je hogerop
wilt komen, moet je af en toe een grote mond durven hebben en dat zit niet in het
karakter van veel Indische mensen. Zo zijn ze niet opgevoed.’18 Dat Maramis en
Frackers hun afkomst niet expliciteren past inderdaad in de ‘ijzeren wet’ voor
migranten van de Derde generatie.

Hiphop, soul en rock
Daarmee is echter niet alles gezegd. Tegenover Maramis en Frackers staan jongeren
van de Derde generatie die hun verbondenheid met het Indo-zijn wel degelijk kenbaar
willen maken. Hier komt het genre van de songtekst in beeld, want ook vijftig jaar
na de hoogtijdagen van de Indo-rock geldt muziek immer als een pijler in de
jongerencultuur, al zijn de ‘jasje-dasje’-outfits en Fender-gitaren van toen inmiddels
gerecycled door rappers die op retro-Adidasjes en Puma's al beatboxend hun lyrics
spuien. Nick Tjampoeran (Leiden 1973), bekend als Djaga van de hiphopformatie
Ancient Scriptures, verwerkt regelmatig Indische onderwerpen in zijn teksten. Een
voorbeeld hiervan is zijn aandeel in het nummer ‘Deep grounded’:
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Origins of an ancient child looking back
futuristic past struggles in this habitat
i pay hommage to the parents of my mother
because when i bomb the spot, she was just a little daughter
like mornings shape the night they were the light
when times were dark they always stood by my side
to spark methods to quest the what how and when
saw rela's* burn incense for these past fam** and friends
and honor pictures, statues on the mantlepiece
untill my grandpa died i never realized a masterpiece
i still feel his presence and everyday guidance
he taught me the art of war and the art to be silent
the violent ways we walk, we teach them to our kids
they grew up in a world where it's supposed to be like this
the breath of life slumbers on the sharpside
sleepless nights, i wake up with tears in my eyes.

‘Deep grounded’ herbergt diverse Indische thema's, zoals de opvoeding door en de
invloed van grootouders, de Indische en Chinese voorouderverering, de aanwezigheid
van een overleden dierbare, het belang van vechtkunst en van stilte. In de tekst gaat
bovendien een markant - en voor insiders heerlijk herkenbaar - detail schuil: het
verschil in de wijze van voortbewegen tussen Europeanen en Aziaten. Naast zijn
Chinees-Indische afkomst maakt Djaga in zijn teksten nadrukkelijk zijn affiniteit
kenbaar met mengculturen en het multiculturele universum; geen wonder in een
formatie als Ancient Scriptures, met bandleden die zich qua muziek en tekst laten
inspireren door hun afkomst uit Afrika, de Caraïben, Europa en Azië.
Anderen in de muziekwereld geven zich eveneens rekenschap van hun Indische
achtergrond, ook al blijkt dat niet expliciet uit hun teksten. Zanger en als soulkikker
benoemde Ivar Vermeulen (IJmuiden 1975) bracht in 2001 zijn debuut-CD Ivar uit.
In datzelfde jaar stond hij op het North Sea Jazz Festival in Den Haag. Hij putte voor
zijn muziek uit de soulcollectie van zijn vader. Ook in het Indische circuit bleef Ivar
niet onopgemerkt: ‘Vorig jaar stond ik op de Pasar Malam in Den Haag. In een
afgeladen Bintang-tent. Ik vond het een eer dat ze me hadden gevraagd als
vertegenwoordiger van een nieuwe generatie. Het versterkt je gevoel voor identiteit.
Mijn ouders zijn in Nederlands-Indië geboren, ik behoor tot de eerste generatie Indo's
van hier. Vanaf mijn vroegste jeugd heb ik altijd het gevoel gehad dat ik anders was,
ook al omdat ik een onbestemd uiterlijk heb. Ik kan van alles zijn, zeg maar het
tusseningevoel. In IJmuiden was ik de buitenlander. Van pinda tot Turk, tot
Marokkaan tot weet ik veel wat. Domme dingen. En luisteren, ho maar.

*
**

rela's: relatives
fam: family
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Mensen die vragen: kom je uit Tunesië? Nee, ik ben Indo, maar ik ben hier geboren.
Oh, ben je dan Indonesisch? Nee, ik ben niet Indonesisch, ik ben Indisch. Oh, kom
je dan uit India? Nee, ik kom niet uit India. Oh, ben je dan een indiaan? Op die leeftijd
is het moeilijk uit te leggen wat je dan wel bent.’19
Ook Dinand Woesthoff (1972) van de Haagse rockband Kane, die met de CD Glad
you made it veel succes oogste, wil graag weten dat hij een Indische jongen is, getuige
de Indo-shirts die hij tijdens optredens droeg. Op een website van een Kane-fan wordt
gerept over de ‘Indo-invloeden’ op zanger Woesthoff: Freddy Fender, Hank Williams
en ... The Tielman Brothers. En laten we de zestienjarige Idols-winnaar Jamai niet
vergeten, die als gast in het televisieprogramma van Barend en Van Dorp
onomwonden stelde dat hij een Indo was. Met zijn blonde haar en witte huid staat
Jamai Loman (1986) op de bres voor de lichte Indo's, die vaak door de omgeving
niet als Indisch worden gezien. Maar dat hij er echt een is en voldoet aan een van de
criteria voor de Derde generatie, blijkt wel uit zijn - hoewel kortstondige - romance
met de negentienjarige Friese Indo-chica Dewi Pechler (Dokkum 1983), die ook de
Idols-finale bereikte.

Indo Stylo
Tenslotte wil ik de activiteiten van Indische jongerenorganisaties aanstippen. Hoewel
inmiddels duidelijk zal zijn dat ik in deze bijdrage een brede definitie van het begrip
‘literair’ heb gebruikt, lijkt het minder voor de hand liggend om de manifestaties van
deze jongeren daarin op te nemen. Toch is het zeker de moeite waard om hun websites
te bezoeken. Behalve dat daaruit blijkt dat internet - naast het mobieltje - hét medium
van de Derde generatie is, komt er naar voren dat Indische identiteit nog altijd een
‘hot topic’ is - juíst onder jongeren. Het feit dat de multiculturele samenleving in de
recente jaren door zowel intellectuelen als ‘het Nederlandse volk’ failliet werd
verklaard ten spijt, is etniciteit zowel hip als vanzelfsprekend onder jongeren. Een
niet-(geheel) Nederlandse herkomst is een manier om je te onderscheiden, een wijze
om je te profileren.
Indische jongeren van de Derde generatie hebben zich sinds 2000 landelijk en in
diverse regio's georganiseerd. Drie van hen (Indo Melati en Kilat Crew uit Amsterdam
en de South Side Indo Crew uit Breda) zijn niet meer (zo) actief. Van anderen (Funky
Bangsa Indo (FBI) en de Indo/Maluku Crew uit Tiel) zijn foto's op internet te
bewonderen, maar is inhoudelijk (nog) weinig bekend. Het meest aan de weg
timmeren Darah Ketiga (DK) als landelijke organisatie, de Indo Jongeren Organisatie
(IJO) uit Eindhoven en de Indische Jongerenorganisatie Overijssel Nasi Idjo te
Enschede: zij maken in meer of mindere mate een groei door.20 De jongerengroepen
leggen verschillende accenten in
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hun vormgeving van Indische identiteit. Naast de reeds genoemde nadruk op
vermenging en multiculturaliteit is er de wens tot behoud en overdracht van de
Indische cultuur. Dit laatste is het motto van Darah Ketiga (‘derde bloed’ of ‘derde
afstamming’). Omdat zij een strikt Indische oriëntatie nastreven, hebben zij geen
affiniteit met andere migrantengroepen uit Azië. Ook IJO en Nasi Idjo streven naar
het levend houden van Indische identiteit door de jongere generatie.
Een van de manieren is het organiseren van feesten waar Indische jongeren elkaar
kunnen ontmoeten. Sinds 1995 zijn in Nederland ‘Asian Parties’ georganiseerd, die
vanaf het begin een groot succes onder Indische jongeren waren. Santai, Very AzN,
I Love Indo en Human Entertainment zijn organisaties die zich op deze markt hebben
gericht - en niet alleen vanwege culturele motieven: de commercie lonkt en de
horecawereld weet inmiddels dat Asian Parties zeer lucratief zijn. Volgens Reza
Kartosen (1973), organisator van Very AzN (lees: Very Asian) maken Indo's en
Molukkers sinds een jaar of drie deel uit van die jongeren die het straatbeeld
beïnvloeden en met hun hiphop-kleding de trend zetten. Aldus geven zij vorm aan
de Indo Stylo, waarin het Dragonball Z-kapsel (haar met veel gel in de punten omhoog
of naar achteren, naar de gelijknamige Japanse animatieserie) een van de meest in
het oog springende elementen is. Amis Boersma (Enschede 1979) beschrijft in haar
scriptie de hippe Indo-jongens en meiden respectievelijk als volgt: ‘Ze dragen een
spijkerbroek met breed omgeslagen randen, All Star gympen of sportschoenen, een
sportjasje met rits, of een spijkerjasje met de kraag omhoog. [...] Ze hebben een snelle
looppas en een stoere uitstraling. Ze hebben de nieuwste mobieltjes en digitale
camera's. De meisjes zien er meestal tiptop uit; ze gaan met de trends mee. Op dit
moment zijn de jaren tachtig weer terug, dus lange puntschoenen, netpanty's, zwarte
handschoentjes en minirokjes worden met stijl gedragen.’21 Ook op de Pasar Malam
Besar in Den Haag stond de leefwereld van jongeren centraal in de programma's
‘Identity Matters’ (2002) en ‘Image Matters’ (2003), georganiseerd door Nina Tromp
(Assen 1973), die als programma-maker bij Stichting Tong Tong werkzaam is.

Bewuste Indo
De Very AzN-parties staan open voor ‘iedere jongere die (een beetje) Aziatisch is’.22
De Very AzN-website ‘voor, door en over Aziaten in Nederland’ is een
lifestyle-magazine, waarin Very AzN-parties worden aangekondigd, maar waarin
vooral ruimte is voor uitgaan, muziek en mode. Ook op andere websites voor Indische
en Aziatische jongeren zijn uiterlijk, uitgaan en feesten bijna zonder uitzondering
de belangrijkste onderdelen. ‘Indo zijn is vet’, aldus een artikel in het weekblad Vrij
Nederland over de Derde generatie: ‘Indo is een lifestyle geworden.’23
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Het is mijns inziens te gemakkelijk om deze activiteiten en manifestaties alleen als
oppervlakkig en uiterlijk vertoon af te doen. Op de webboards en in de chatrooms
vinden we, naast de gebruikelijke ‘small talk’, stevige inhoudelijke discussies onder
Indische jongeren over hun herkomst en plaats in Nederland. Daaraan is zelfs een
literair aspect te ontwaren: hun taalgebruik in cyberspace getuigt van een moderne
mix van Indonesische en Nederlandse woorden en uitdrukkingen. Wie weet vinden
we die taalvariant nog eens terug in een roman van de Indische Derde generatie.
Ik denk dat de redactie van Indische Letteren zich geen zorgen hoeft te maken.
‘Het komt wel goed met die Derde generatie’ is niet eens een passend antwoord op
haar ongerustheid, want dat klinkt en ís betuttelend. De Derde (en Drieënhalve en
Vierde) generatie is springlevend en die romans, die komen er wel. Zo onthulde
Ramona Maramis in Moesson dat ze een roman aan het schrijven was: ‘Maar daar
wil ik nu nog niets over kwijt. Ik ben er druk mee bezig. Ik heb hem waarschijnlijk
dit jaar [2003 - EC] af.’24 Of de jongere generaties zich in hun literaire werk beroepen
op een Indische herkomst, dan wel Indische thema's aansnijden - het zou me
verwonderen als ze daarin niet een geheel eigengereide koers zouden varen, waarbij
ze namen, definities en oude uitgangspunten op de schop nemen. Ramona Maramis
bleek bij navraag zelf niet goed het verschil tussen Indisch en Indonesisch te weten
(en eigenlijk Indonesisch te zijn!). Wijst dit op een gebrek aan kennis en is dit ‘erg’?
Of geeft het aan dat het misschien tijd is voor nieuwe (zelf-)benoemingen, waarin
gemengde, dubbele, inter- of tussen-identiteiten op diverse assen van onderscheid
en oriëntatie de boventoon vieren?25
Bovendien is niets wat het lijkt. Zo concludeerde Amis Boersma in haar onderzoek:
‘Net zoals hun vaders en grootvaders stelen Indische jongens de show door met hun
veel gel gestileerde kapsels. Deze mogen inmiddels al geen Dragonball Z meer heten;
dit seizoen is weer een ander kapsel in. Indische jongeren innoveren. Morgen kan
het alweer anders zijn.’26 De persoonlijke situering van journalist Ricci Scheldwacht
(Den Haag 1965) kan naar mijn mening dan ook worden beschouwd als de overgang
van de Derde naar de Drieënhalve en Vierde generatie: ‘Ik bekleed geen functie bij
welke Indische vereniging of stichting dan ook. Ik ben nergens lid van. Van de
Indische literatuur en alles wat er verder over Indië/Indonesië wordt geschreven, heb
ik het meeste nog niet gelezen. Dat lijkt op niet bezig zijn met je afkomst, maar het
tegendeel is waar: elke dag ben ik me er bewust van dat ik Indo ben.’27 Tussen de
ongebonden doch zelfbewuste Indo-dertiger en de fashion-minded en
(over)-georganiseerde Indo-twintiger ligt misschien slechts tien jaar, maar de trend
is duidelijk: Indo rulez!
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vertegenwoordigd in de tentoonstelling ‘Tussen twee werelddelen in, wacht het verlangen van
een oceaan’, die van 28 april tot en met 3 augustus 2003 in Delft plaatsvond. Zie: Goosen,
Jacobs en Thelen 2003.
3 Captain 2000, p. 259.
4 De Vries 2000.
5 Van den Berg 1990, p. 87.
6 Captain 2000, p. 257-274.
7 Ibidem, 2000, p. 260.
8 Winkler 1996, p. 4.
9 Flyer Sloom bloed.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Van Dongen 1998, binnen-achterflap.
13 Mirck 1998, p. 11.
14 Birney 1987, achterflap.
15 Bos 2003, p. 26-29.
16 Maramis 2001, p. 20-21.
17 Bos 2003, p. 29.
18 Prins 2002, p. 26-29.
19 Scheldwacht 2002, p. 68-70. Cursivering EC. Ivar omschrijft zichzelf als behorend tot ‘de eerste
generatie Indo's van hier’: zijn uitgangspunt in het vaststellen van generaties lijkt daarmee het
geboren en getogen in Nederland te zijn.
20 Boersma 2003, p. 9-24.
21 Ibidem, p. 46-48.
22 ‘Identity Matters’. In: Pasarkrant, (2002), p. 7.
23 Van Zeijl 2003, p. 42-45.
24 Bos 2003, p. 26.
25 Zie Captain en Ghorashi 2001.
26 Boersma 2003, p. 62.
27 Brochure Stichting Het Indisch Huis.
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Uitnodiging
Op vrijdag 30 januari 2004 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse
Letterkunde weer een lezingenmiddag.
Programma:
14.00 uur:

Opening.

14.05 uur:

Geert Onno Prins: De stille kracht van
Louis Couperus en A Passage to India
van E.M. Forster. Een vergelijking.

14.35 uur:

Maria Garthoff-Zwaan: De beeldvorming
over de marine in Nederlands-Indië.

15.05 uur:

Theepauze.

15.45 uur:

Peter van Zonneveld: Multatuli en het
kwaad.

16.30 uur:

Discussie.

17.00 uur:

Sluiting.

Plaats: Universiteit Leiden, gebouw 1175 (Centraal Faciliteitengebouw), Witte
Singel/Doelencomplex (achter het Rapenburg ter hoogte van de Doelensteeg). Zaal
28.
De toegang is gratis.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
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