Indische Letteren. Jaargang 19

bron
Indische Letteren. Jaargang 19. Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, Alphen aan den Rijn
2004

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_ind004200401_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.

1

[Nummer 1]
Redactioneel
In 2002 was het niet alleen vierhonderd jaar geleden dat de VOC werd opgericht,
maar ook dat het eerste contact plaatsvond tussen Nederland en Ceylon, het huidige
Sri Lanka.* Daarom heeft onze Werkgroep op 24 januari 2003 een lezingenmiddag
georganiseerd over dat eiland, waar de Nederlanders tussen 1656 en 1796 de scepter
zwaaiden. De weerslag van die bijeenkomst treft u aan in deze aflevering van ons
tijdschrift. Alexander J.P. Raat belicht aan de hand van tot dusver ongepubliceerde
egodocumenten het leven van Joan Gideon Loten, die in het midden van de achttiende
eeuw gouverneur van Ceylon is geweest. Lodewijk Wagenaar, auteur van het
fascinerende boek Galle, VOC-vestiging in Ceylon (1994) vertelt over het wel en
wee van de Ceylonese kaneelschillers, gezien door de ogen der Compagniesdienaren.
Peter van Zonneveld bespreekt de reisverhalen uit dié periode in de negentiende
eeuw, waarin Galle op de reizen van en naar de Oost opnieuw een pleisterplaats
werd.
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Raden Adjeng Kartini, bekend van haar Door
duisternis tot licht (1911) op jeugdige leeftijd overleed. Op onze lezingenmidag van
16 april wordt in een drietal voordrachten aandacht aan deze bijzondere Javaanse
regentendochter besteed. Bovendien zal twee dagen later, op 18 april, in het Indisch
Huis in Den Haag, onder leiding van Vilan van de Loo een bijeenkomst van de
Literaire Salon aan Kartini worden gewijd. Tijdens onze lezingenmiddag is er ook
aandacht voor de Belanda Hitam, de Indo-Afrikaanse gemeenschap op Java.
Bovendien worden er twee boeken gepresenteerd: de Indische memoires van Jan
Lechner en Regen over de Digoel van Joop van den Berg. Nadere informatie vindt
u achterin deze aflevering.

*

Ter gelegenheid daarvan verscheen Het Nederlands-Ceylonese erfgoed. Vierhonderd jaar
betrekkingen tussen Nederland en Ceylon/Sri Lanka van E. Jongens, uitgegeven door de
Stichting Nederland-Sri Lanka in Den Haag (2002).
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Detail van tekening in de collectie van het Rijksprentenkabinet in Amsterdam van een hertenjacht in
Celebes omstreeks 1748 (RP-T-3252). De tekening is afkomstig van Joan Gideon Loten. In de twee
paviljoens zijn waarschijnlijk afgebeeld de gouverneur, Joan Gideon Loten (rechts), zijn echtgenote
en dochter (links) en hun gevolg.
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‘Ons vermakelijke leven in orienten’
Documenten over Joan Gideon Loten (1710-1789), gouverneur van
Ceylon
Alexander J.P. Raat
Inleiding
Joan Gideon Loten, gouverneur van Ceylon en raad van Nederlands Indië, is onder
vogelkenners bekend door de aquarellen van Ceylonese en Indische vogels, die in
de periode 1752-1757 door zijn klerk Pieter Cornelis de Bevere (voor 1722-1785)
werden gemaakt. In de achttiende eeuw was het niet gebruikelijk dat VOC-dienaren
zich actief met de natuurlijke historie van de overzeese gewesten bezighielden. Verder
is het opmerkelijk dat de collectie vooral in Engeland bekend is geworden. Na zijn
terugkeer uit Indië vestigde Loten zich in Engeland. Zijn aquarellen zijn tijdens zijn
verblijf aldaar (1758-1781) gebruikt door bekende natuurhistorische onderzoekers
zoals George Edwards, Joseph Banks, Thomas Pennant, Johann Reinhold Forster en
John Latham. Ook Linnaeus heeft informatie van Loten benut voor de beschrijving
van vier vogelsoorten in de twaalfde editie van zijn Systema naturae (1766). De
aquarellen en Lotens aantekeningen zijn na zijn dood verspreid geraakt. Tegenwoordig
zijn deze te vinden in Teylers Museum in Haarlem, het Rijksprentenkabinet in
Amsterdam, de British Library en het Natural History Museum in Londen.1 De
betekenis van Loten en zijn collectie voor de kennis van de fauna van Indonesië en
Sri Lanka komt in deze bijdrage niet aan de orde.
Naast de bovengenoemde aquarellen met aantekeningen geven brieven een beeld
van het karakter van Joan Gideon Loten en van zijn loopbaan. Deze documenten zijn
verspreid over archief- en museumcollecties in Nederland en Engeland. De officiële
correspondentie en documenten in de VOC-archieven in Den Haag en Colombo
verschaffen informatie over zijn loopbaan bij de Compagnie. In deze bijdrage wordt
vooral geciteerd uit documenten die op zijn persoon en familie betrekking hebben.
Daarbij ligt de nadruk op de periode dat Loten in dienst was van de VOC in Indië
(1731-1757). Loten komt in deze documenten naar voren als een sympathieke
echtgenoot, vader en broer. Verder
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blijkt uit de stukken dat hij een brede belangstelling had naast zijn bezigheden voor
de VOC. Behalve interesse in vogels is Loten ook actief als botanicus, hydrograaf,
cartograaf en astronoom.2 Zijn kwaliteiten werden in Engeland zeer gewaardeerd. In
1761 wordt hij benoemd tot Fellow van zowel de Royal Society als van de Society
of Antiquarians.3

Levensloop 1710-1758
Joan Gideon Loten werd in mei 1710 geboren in de Schadeshoeve in de Groenekan,
gemeente Maartensdijk. De hoeve was sedert 1651 in het bezit van de familie van
zijn moeder.4 Zijn vader was Joan Karel Loten (1679-1763). Deze was op 19 maart
1710 in Wijk bij Duurstede in het huwelijk getreden met Arnoudina Maria van
Aertsen van Juchem (1685-1775). Vader Loten was secretaris van de Lekdijk
benedendams. Een in 1716 geboren zoon overleed kort na de geboorte. In 1719 werd
nog een derde kind geboren, Arnout Loten (1719-1801). Deze was in de tweede helft
van de achttiende eeuw meerdere malen burgemeester van Utrecht en lid van de
vroedschap.
De broer van Joan Karel, Joseph Loten (1680-1730), ging in 1702 als
onderkoopman in dienst van de VOC naar Indië. In 1721 keerde hij terug naar patria
als admiraal van de retourvloot. Het navolgende document legt het verband tussen
neef en oom. In 1760 schrijft Joan Gideon uit Engeland aan zijn broer Arnout:
maar evenwel als ik ouder was zou ik wel een lief wyfje willen hebben
om dat men zich hier zo niet van de meyden kan laaten oppassen als in
Oost Inje, je most dit niet aan zuster laaten leezen, want ze zyn nooyt digt,
en my dunkt Mama heeft a myn eyge geëerde Governo toen ik eerst van
't groote Schip af kwam my heel duydelyk verteld dat onze oom Joseph
dat zo maar 't Utrecht, daar ik noch van zynent wegen beschaamd over
ben, zou hebben willen gaande houden, als by geluk niet eenige Vroome
Luyden die meelyden met zyn bedroefde staat hadden ZynWelEdele Zaliger
niet weder op de regte weg gebragt en dus vatbaar gemaakt hadden voor
de deugdelyke bekoorlykheden van zo een gezegend huwelyk dat zyn
hoofd van vreugde heeft doen kl.... en onze lieve oom mogelyk te eerder
bekwaam heeft gemaakt voor een andere waereld, alwaar anders als het
vyfde rad aan een wagen zou te pas gekomen hebben [...] Serieuz ik
verzoek deeze die 'k in een vrolyke luym zonder malitie heb gez. aan
vulcanus op te offeren.5
Na zijn jeugd in Utrecht, waar hij vanaf 1722 het Hieronymus Gymnasium bezocht,
vertrok Joan Gideon Loten in december 1730 als onderkoopman in dienst van de
VOC naar Indië. Het journaal van zijn zeereis bevindt zich in het Nationaal Archief
in Den Haag.6 In Kaapstad ontmoette Loten bij de gouverneur van deze
VOC-vestiging, Jean de la Fontaine, zijn toekomstige echtgenote, Anna Henriëtte
van Beaumont.

Indische Letteren. Jaargang 19

5
In het Utrechts Archief bevindt zich een aantekening van Joan Gideon Loten, waarin
deze naar aanleiding van het overlijden van Anna Henriëtte in Colombo in 1755 het
volgende noteert:
De nu overleeden Vrouwe is de derde dochter geweest van wijlen gem:
Cornelis van Beaumont en van Deliana Blesius. Z'is op Batavia met mij
gehuwt den 24. Augusti 1733, en weijnig dagen daarnaa zijn wij t'zamen
vertrokken na Samarang op Javas noord Oost kust, van welke 'k tot Fiscaal
was aangesteld Alwaar dit Huwelijk is gevolgd van de Geboorte eener
Dochter Charlotta Eleonora op den 16. November 1734, welke den 30.
April van het daar aan volgende Jaar op Samarang is verscheijden. En op
den 16. October 1736, van een tweede Dochter Arnoldina Deliana Cornelia
opgevolgd geworden, zijnde de nu noch in weezen zynde Echtgenoote
van den heer Dirk Willem van der Brugghen, aan wien behalve reeds twee
zoonen en een Dochter heeft gegeven, van welke 't tweede zoontje Albert
Anthoni Cornelis nu voor weijnige dagen, den 30. Julii laatst leeden, in
een tedere ouderdom van een Jaar, 4 maanden 7 dagen uyt dit leeven is
gescheijden, en met zijne Groot Moeder, de reeds dikwijls genoemde
vrouwe (na eerst de weijnige tusschen gevallene dagen bij d'overblyfselen
van wylen deeze zijne Groot Moeders Oom den Heere Gouverneur Rumpf,
bygezet te zijn geweest) in een zelve Grafkelder is verzameld geworden.
Van Samarang is Haar Ed: in het Jaar 1741 na Batavia vertrokken, dewijl
ik door de Hooge Regeering van Eerste Administrateur op Java was
gechargeerd tot Eerste administrateur op d'Eijlanden Onrust en de Kuijper.
En met het begin van maert 1744 zyn wij te zamen vertrokken na
Maccassar op 't Eyland Celebes, om dat het Gouvernement van de Provincie
my was geconfereerd geworden.
Haar Ed: is aldaar den 18. February 1746 van een zoontje bevallen, hetwelk
te Maccassar in het Kasteel Rotterdam gebooren en even naa de geboorte
overleeden is.
Hiernaa in het jaar 1750 dewijl ik reeds in het jaar 1748 volgens de daar
van in 1749 op Maccassar aangekomen tyding tot raad van indien was
geeligeerd geworden, is Haar Ed. met mij op Batavia aangeland in het
begin van November, vindende zyn excell. Van Imhoff diezelve dag (5
November) welke wy ten rheede aldaar kwamen overleeden het welk hier
word aangehaald om dat Dezelve voor haar Eds. huwelyk 't opzigt als
meede voogd over Haar Ed. en verdere minder jaarige vaderlooze kinderen
van Beaumont op zig genomen hadde.
Vervolgens het Gouvernement van Ceijlon mij in Juni 1752 zijnde
opgedragen is haar Ed: met mij den 30n September 1752 alhier met het
schip Ghiessenburg gearriveerd en voor weijnige dagen op den 10. Augusti
naa een zeer langduurige krankte, aan welke Haar Ed: met veele tusschen
poozingen reeds veele Jaaren gezukkeld hadde, in den heere ontslapen,
en op zo zagte wijze met een en dezelve bedaardheijd als in een tydelyke
slaap in Haare eeuwige Ruste ingegaan: naa dat Haar Ed: leeftyd zig noch
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maar uijtgebreijd hadde tot een middelbaare Eijndpaal van 38 Jaaren agt
maanden en agt en twintig dagen7
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Dit egodocument vat de VOC-periode van Joan Gideon Loten en zijn gezin goed
samen.

Loopbaan in Indië
De loopbaan van Joan Gideon in Oost-Indië is een belangrijk onderwerp in de
briefwisseling. Zo bericht vader Joan Karel Loten in november 1746 over zijn
inspanningen om zijn zoon tot buitengewoon raad van Indië te benoemen. Hij bezoekt
daartoe de directeuren van de Amsterdamse Kamer van de VOC:
kan ik my egter niet dispenseren van UWED mede te deelen dat, op de
informatie van de heer Schepen en Bewind'ber Boudaen bekomen dat de
Vergadering van 17 op den 31 October een aanvang stond te neemen, Ik
naar Amsterdam ben gereijst om myne Sollicitatien als Extra ords. Raad
ten Uwen behoeve in den voorleden jaare geentameert, te hervatten, en
wat 't doenlyk, tot een gewenst effect te brengen; Ik begaf mij dan
immediaat op myn arrivement tot Amst. ten huijse van Welgem.te Hr.
Boudaen, een deels om van syn Weled: te verneemen hoe ver syn Ed. hier
inne reets gevordert was, als om te overleggen wat mij verder te doen
stond.
Ik vond Syn Ed: by continuatie inde voordelykste en beste dispositie van
de wereld om UwED de bewuste aangename dienst te doen, en seyde mij
(gelijk gecommuniceerd) dat reets in syn naam voor UWED had begonnen
te solliciteren; Dog dat, soo 't syn Ed: voorkwam, voor't succes voor deese
reijse twyffelde; doordien seer sterke en extraordinaire instantien van den
Heeren Burgemeesteren van Dordregt ten behoeve vande Hr. Abraham
Roos (thans op Jaffanapatnam) wierden gedaan met bygevoeginge van
eenige politique reedenen, die, na alle apparentie ingang souden vinden;
dog dat Syn Ed. met de Heer burgemeester en bewindhebber Six en eenige
andere van Syne goede Vrinden was afgesprooken dat Ik des
niettegenstaande bij de Heeren 17 de ronde soude doen, en deselve op 't
voorgn subject gaan begroeten; soo als ik ook niet heb gemankeerd te doen
hebbende 't geluk gehad alle de Heeren 't huijs te vinden (except de Heer
Scheerenberg) en voor alle insonderheyd de Heeren van Amsterdam en
Zeeland op een seer minsame en obligeante wyze bejeegend te worden.
Dog egter heeft 't ongeluk gewild dat de Heer Roos heeft getriompheerd
synde Extraord.s raad geworden in plaats van de Heer Steyn van Gollenesse
die opgetreeden is tot Ord. Raad in plaats van wylen de Heer Lakeman;
synde goed gevonden dat de Hr. Galenus Metssen thans Gouverneur op
Coromandel na Batavia sal komen om aan de Hoge Tafel dienst te doen.
Lieve Zoon, het is ons ten uyttersten leed (en meer als Ik 't kan uytdrukken)
dat niet beeter hebben mogen reusseren; Dog Neef Boudaen twyffeld niet
aan 't succes voor de naaste reijs;
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Ik hoor van yder een dat gem.te Hr. Roos langen tyd, en meer als 25 Jaar
in Indien is geweest; en dat soo synde, is het ongelyk UWED aangedaan,
minder smertelyk.
Het zij hier mede soo het wil, de Heer Boudaen heeft mij vastelyk

Indische Letteren. Jaargang 19

7
belooft en toegeseyd dat syn WelEd: en Syn goede Vrinden (waar onder
de Heeren Borgermeesteren Six en Santyn) UWED. voor de naastkomende
reys kragtdadig te sullen voordragen en UWED. met deese vertrekkende
Scheepen te sullen schrijven over deese materie; waar aan dan mij verder
refereerende sal sluyten.8
Ook zijn moeder Arnoudina Maria is actief bij het bevorderen van de Indische
loopbaan van haar zoon. Nadat Loten in 1748 tot buitengewoon raad van India is
benoemd, richten de inspanningen van de familie zich op zijn bevordering tot
gouverneur van Ceylon. In april 1750 schrijft Lotens moeder daarover aan haar zoon:
zal ik UWED heden voor eerst communiceeren dat Ik op 12 November
1749 de eer heb gehad een Brief te ontfangen van Syn HoogEdelheyd den
Heer van Imhoff van date den 21 Maij 1749 in antwoord van de mijne den
20 april 1748 aan Hooggemde Heer geschreeven voor 't grootste gedeelte
gedaand hebbende om den selven te feliciteren met desselfs Promotie als
Generaal van de Infanterije van de Republicq; Hooggemde Heer laat sig
in gemde brieff ten Uwen opsigte aldus uyt. ‘Weete niet anders te seggen
als dat nog op Macassar continueren in gesondheyd en Neef Loten nu
apparent wel sal verlangen na syne optreeding tot Lid in de Hooge
Regeering, op dat andere van mindere rang, en anciennietyt hem niet boven
het hooft werden geset; want hoe het ook zij, ten ware men sig absolut
hadde bepaald aan sekere matige acquisitie, die dog na de tegenwoordige
levenswijse in Europa insufficient is, om na het bekoomen van de zelve
zyn Vaderland weder te gaan zien, soo is het verkeert geweest dat imand
langer uyt het Collegie van de Hooge Regeering van indien blijft als hy
de occasie ontmoet om daar in te koomen, dewyle het altyd aangenaam
en op syn tijd ook het voordeeligste is onder de eerste van den lande te
wesen!’
Op welke Periode ik heden aan syn HoogEd: aldus antwoord
’Het is eyndelyk myn zoon gelukt op den 14 December 1748 tot
Extraordinaris Raad te werden gepromoveert nadat ik 3 Jaaren
successivelyk daar om had versoek gedaan; Indien gemde myn zoon over
3 jaaren die Post had mogen obtineren soude misschien deselve hem
voordeelig syn geweest in syn Gouvernement van Maccassar, en sal
mogelyk nu alleen dienen om met hoge character te repatrieren, soo hij
als nog daar toe mogt melineren; want om als een Lid aan de Hooge Tafel
te fungeeren diende men syn schaapjes wel op droog te hebben, soo als ik
mij hen laten wijs maken; En daar gelove, tenminsten vrees ik dat het ver
van daar is soo als ik uijt myn Zoons successive brieven heb konnen
afneemen.
De Chineezen hebben hem op Samarang een gevoelige neep in sijne
finantie toegebracht, 't welk door syne presente bediening (hoe honorabel
ook) mogelyk nog niet sal syn gesuppleert.
Sommige mag het gebeuren met een onder Coopmans bediening in een
jaar 5 a 6 haar fortuijn te maken; soo als 't de Heer Grothe hier woonachtig
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geweest is, nog maar weynig geprospereert niettegen-
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staande syne conduittes in de verscheyde Bedieningen die hij gehad heeft
irreprochabel geweest, en altoos door UhoogWelgeb gelaudeert, en
geapprobeert geworden zijn; ik weet dienvolgens niet wat party hy kiesen
sal als hy de tijding van syne Promotie tot Extraord. Raad sal hebben
ontfangen; van te repatrieren, oft nog wat in India te blyven, soo hij tot
het laatste resolveerd, soude hij mogelyk wel inclineren om de Heer Steyn
van Gollenesse op Ceylon te vervangen, Indien syn Ed: na Batavia komt
om aan de Hoge Tafel dienst te doen; in welk geval Ik voor myn Zoon
Uhoogwelgeb: hooge gunst ootmoedig versoek; En soo hij mogt verkiesen
(niet tegenstaande syne optreeding) nog eenige tijd op Maccassar te
verblyven, also daar nu gewenst is, bidde Ik insgelyijks UhoogWelgeb
sulks te accomoderen.’
Ik hoop niet, Lieve Zoon, dat dit mijn antwoord aan de Heer van Imhoff
UWED mishagen sal, vermits het blyven in India oft wel te repatrieren
aan Uw keuse gelaten word9

Familiebanden
De band met de familie in Nederland is hecht. Een brief van Anna Henriëtte uit
Samarang in maart 1736 aan haar jonge zeventienjarige zwager Arnout, die op dat
moment in Utrecht studeert, is typerend voor de warmte van het contact dat wordt
onderhouden. Arnout had in zijn schrijven de in Zuid- Afrika geboren Anna Henriëtte
‘Hottentottin’ genoemd:
Eenige weijnige dagen geleeden hebben wij het plaisir gehad te recipieeren
Uwed: zeer aangename letteren van den 18e april des voorledenen jaars,
uyt welke wij met veel vreugde Uwed welstand en goede vorderingen in
dies Studiën hebben ontwaard: Uwed: drijft wakker de spot met de nieuwe
oom en venerabele tante, daar Ued: ondergetekende suster Ued: een koopje
voor belooft, wie weet zeijd Antje hoe die Spreeuw Arnout met mij wel
omspringt en hoe dikwils zij bij Ued: voor een Africaansche hottentottin
want onder de Oostindische moest Ued: haar niet reekenen werd
uijtgemaakt daarom broer lief heb je een kapje van je zuster te verwagten.
Zus die zoude 't Utrecht zijnde een fiscalisatie in broers tuyn doen gelooff
ik, want haar Ed: is mede gepassioneerd liefhebber van tuijnieren en
bloemen aan te queeken, van welke laatste egter weijnig fraaije soorten
hier te lande gevonden werden, dog die bloemen, bij Ued: genoemd zijn
egter als aan de Caap zijnde bij Ued: zuster bekend. Zo Ued: zulk een
liefhebber van snuijff zijnde ook een kenner van rapé mogt wezen
verzoeken wij dat wij door Wed: met een weijnig Clairac mogen werden
geassisteerd, hier mede ons stoffe ontbreekende offreeren wij Uwed: onzen
dienst en blijven Uwed: godes bestemminge toebiddende met alle affectie
en liefde10
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De brieven geven verder een beeld van het huiselijk verkeer in Indië. Anna Henriëtte,
Loten noemt haar veelal ‘Antje’, schrijft in november 1742 in een brief aan Arnout
Loten over het dagelijkse familieleven:
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Nu wenste ik wel om eens een avond te Utrecht met Uwelgb. door te
brengen om ons met bovengemelde te disserteeren, maar helaas wanneer
gebeurt dat wijl onse conditie een begind te verergeren als te beleren door
ons geleede schade en slegte tyden alhier, dog basta van droefheijd, hartzeer
genoeg in oostIndien, den heemel hoop ik zal ons eens een uijtkomst
geeven dat Uwelgeb. zich verbeeld ik geen ander instrument en tracteerde
dan de clavercimbel moet ik zeggen jongen heer dat Uwelgb. daar zeer in
zijt bedrogen wijl onze een jaar of twee mij heb begeeven tot het speelen
van de flute a travers om mijn melancholige gedagten en verdriet wat te
verzetten, welk instrument mij ook zeer wel gevalt, en dan sodanige effect
is geweest dat Loten om sijn vrouw niet toe te geeven er ook is op gaan
leezen, Soo dat wij dan somtijds saemen toeten, als twee luijden die niet
wijs zijn, en dan komt ons kleutertje ook, en drijft formeel de spot met
papa en mama blazende op haar klijn flagiletje verbeeldende wij dan het
portrait van Soo als de oude Songen Soo piepen de Jonge, sie daar broer
een discriptie van ons vermakelijke leven in orienten, dat Uwedgb. het
zeer aardig vind ik niets van ons dogtertje en meld vinde ik niet vreemd
heer Arnout, want sins niet kon weeten of het broer aangenaam zou zijn,
om zijn Uweledgb. met kinderlijke vertellinge te koomen ophouden, en
Uwelgb. dus dan in sijn studien te stooren, maar wijl Uwelgb. het nu selfs
requireerd soo sal ik seggen dat het een seer slimme aardige meijd is,
hebbende haar mondje tot haar wil, wat de mooij of lelikheijd belangd kan
ik niet melden, als wel dat zij zeer blank is en soo Uwelgb. Jantje Lotens
weesen nog voorstaad, zal Uwelgb. kunnen oordeelen hoe sij er uijt ziet,
want het naturel papatjes bakhuijs is, en ook een aartje na paatje, want als
sij ook sommige niet gauw genoeg word geholpen of haar sinnetje niet
krijgt wel een voet hooger van onpatsientie springt, maar anders zeer
gehoorsaam is, tot dus deeze geschreeven hebbende, resolveert Loten op
mijn geduurig versoek haar te laaten uijtschilderen om het Uwelgb. met
de tweede besending soo het klaar komt toe te senden11
Er moeten verschillende portretten van Loten en zijn gezin zijn gemaakt. Helaas zijn
deze onvindbaar. Een indruk van een familieafbeelding is vastgelegd door Lotens
jeugdvriend J.S. de Ravallet te Amsterdam in een brief die in april 1750 uit
Amsterdam is verstuurd:
Mais ne deplaise a votre Excellence, had Papatje (die nog alzoo vris uijt
ziet als Joan Gideon doen hij vertrock) [= verwijzing naar de vader van
Joan Gideon, Joan Karel Loten] mij voorleede soomer niet geweesen, de
Portraitten van Joan Gideon, vrouw en kind, met deese uijtdruk, daar heb
je het portrait van den Raad van Neerlands India;... Ik was boos op de
Indische schilders, als den ouden heer mij het portrait liet zien, en zeijde
dat ik niet geloofde dat het vriendelijk backhuijs van zijn heer zoon, met
de jaaren, off van de Indische lugt, zoo stuurs geworden is, daar was geen
lachie in te vinden, mevrouw, (nog de kleijne) nooijt gekent hebbende
daarover kost ik niet oordelen, maar wel over u Excellentie.12
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De dochter, Arnoldina Deliana Cornelia Loten (1736-1756), in de brieven
gemeenzaam aangeduid als ‘Deliaantje’ en ‘Nonna’, groeit voorspoedig op en trouwt
in 1752 met Dirk Willem van der Brugghen (1717-1770). Van der Brugghen had
twee zoons uit een eerder huwelijk: Jacob Willem (1743-1778) en Jan Anthonij
(1747-1817). Deze worden zonder vooroverleg naar de familie in Utrecht gestuurd,
want in november 1754 schrijft Joan Gideon aan zijn broer Arnout:
dat den Heer van de Brugghen heeft gelieven ZynEd. tweede Zoon Jan
Anthonie van der Brugghen die een zoet en gezeggelyk kind is naa het
Vaderland te zenden en deszelfs opvoeding Uwgb met onze hoogeerde
Ouderen op te draagen [...] Op Uwgb billyke bezwaar by geachte letteren
van 1 Aug. 1753 wegens 't omvoorziene overzenden van jonker Willem
zal als dan mede antwoorden en my met reden ontschuldigen als daar in
niets anders hebbende kunnen doen, zodat ik bidde 't my niet kwalyk mag
geduyd worden zoals mede de zending van dit thans overgaand kind dat
mede buyten myn advies geschied is13
Aan zijn ouders schrijft Loten een dag later uit Colombo:
verzoekende egter dat even Welgem. Heer Vader in secretesse
communicatie hebben van hetgeen thans rescribeere op de kleyne billijke
bezwaarnis by Uwgeb. gemaakt nopens d'overzending van Jonker Willem
of eygentlyk d'adresse van hem aan onsen hooggeëerde Heere Vader, het
welk om eerbiediglyk hierop te antwoorden, geheel niet is veroorzaakt
door aanraading of directie van my die zelve alle moeyte heb gedaan om
deezen last van onzen Heere Vaders hooge jaaren af te houden, dog v.. d..
B......, met wien ik toenmaals niet zeer harmonieerde heeft niettegenstaande
zyn voorneemen doorgezet en insgelyks nu wederom met de zending van
den tweede zoon niet gelieven te hooren (hoewel dat hy weezentlyk uyt
geen kwaadgeintentioneerde meeninge of disrespect maar enkel uyt een
kwaade gewoonte van een's anders redenen met by deszelfs eygene te
willen in vergelyk brengen zig in diervoegen gedraagd) naar door my
bygebragte raisonementen om dien last van Uwgben onze dierbaare
ouderen te detourneren, zo dat eerbiedig verzoek, my dit niet kwalyk
geduyd te worden: Omtrent 't onderwys zal ligtelyk contentement kunnen
gegeeven worden, wyl ZynWelgeb. in oorlog is tegen alle weetenschap
(leezen, schryven, en cyfferen uytgezonderd, - waaronder mogelyk wat
Latyn, Hoogduytsch en Fransch zouden toegelaaten worden) en tegen die
welke dezelve oeffenen; anders is het huwelyk met onze dogter gelukkig
want haared. is van byzondere zagtzinnige geaardheyd, maar my valt het
moeylyk altyd t'avoueeren dat zwart wit is; deze alliance is terwyl ik op
Bantam was meest geklonken, hoopenden Hemel het verdere zal zegenen,
heb ook ten dien eynde en tot vermeerdering van vergenoegen myn best
gedaan te besolliciteren ZynEd. promotie tot Raad van India, die 'k hartelyk
desireere hy dog voornaamelyk om de wille van myn waerde dogter zeker
en spoedig mag obtineeren;
deeze dus in secretesse en zonder antwoord te requireeren, de reden
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waarvan alleen tekene zal UwGb. zonder ars magica kunnen devineeren.
Het kind jongst overgegaan is van zoete inborst en hoefd myns bedunkens
niets te wyken voor zynen broeder; van harten wensche 'k hetzelve alle
goeds toe en behoude reyze; Indien hy nog twee jaaren had mogen wagten
het zou my zeer aangenaam gewest zyn, want de zee fatigueerd dog altyd,
maar wat zou ik doen? 't Is altyd car tel est nôtre plaisir tot zinspreuk van
ZynEd., die gelyk de mensch doorgaans veele gebreken heeft en ook nog
al eenige deugden; andersints dunkt my het kind nog geen agt jaaren
bereykende en bovendien dikwyls ziekelyk nog wel wat had mogen wagten.
Ondertusschen beveele Uwgb. met derzelver lievelingen in 's
Almogendends Bescherminge en my teffens met het overgaande kind in
Uwgb. gunstig aandenken en affectie bestendiglyk gerecommandeerd
houdende verblyve met waare eerbiedigheyd14
Deliaantje krijgt drie kinderen, de in Colombo gestorven Albert Anthoni Cornelis
(1754-1755), Johan Carel Gideon (1753-1828) en Anna Henrietta (1755-1835). De
laatste geeft haar grootvader Joan Gideon later veel ergernis. Ze huwt in 1772 met
Willem Anna baron Von Proebentow von Wilmsdorff (1749 - voor 1835), die blijkens
de brieven en de codicils bij Lotens testament een onbetrouwbaar heerschap was,
zonder fortuin en met ‘eenen passie voor grof spel’. De kleindochter ontvangt daarom
in 1789 het erfdeel van haar grootvader onder strikte voorwaarden. Johan Carel van
der Brugghen koopt in 1778 de heerlijkheid Croy en Stiphout van zijn overleden
halfbroer Jan Anthonij van der Brugghen. Joan Carel is op 4 maart 1789 in Utrecht
aanwezig bij het openen van het testament van Loten.
Terug in de tijd, terug naar Ceylon. In maart 1756 verlaten Deliaantje, Van der
Brugghen en hun twee kinderen Colombo. Kort na haar aankomst in Batavia overlijdt
Deliaantje. Haar zwaar aangeslagen vader noteert hierover:
20 Maert 1756 Myne dogter met hare twee kindertjes en haar man na
Batavia met schip Leyden arriveere daar den 20e april zij overlijdt 15 Mey
1756 en begraven 16 Mey. vd. Br[ugghen]. en 2 kinder arriveere 14 Juny
1758 met schip 's Gravesande te Helvoetsluys [...] het moet dus 19 Maert
1756 zijn geweest dat 's avonds myne dogter na boord heb gebragt - de
laatste reyse dat dit dierbaar kind heb gezien.15

Overlijden Anna Henriëtte van Beaumont
In de brieven die Loten en zijn vrouw naar de familie in Utrecht sturen, wordt
regelmatig gerept over de zwakke gezondheid van Anna Henriëtte. Op 11 augustus
1755 overlijdt ze in Colombo. Zij wordt ten grave gedragen met alle eer die een
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tooide Wolvendaalkerk in Colombo. Aldaar bevindt zich tot op de dag van heden
haar grafzerk. Aangrijpend is de brief die Joan Gideon in november 1755 naar zijn
familie stuurt:
Naa den eeten wierd Haar Ed. gepermitteerd een kleyn glas bier te
gebruyken, en dat hebbende, terwijl mijn dochter met het aangeeve, en
voor de mond houden van het glas hielp, uytgedronken, met noch een
vingerhoed of twee vol na 't leedigen van 't eerste glaasje, ingeschonken
en genuttigd zijnde, bespeurde ik kort daarnaa Haar Ed. d'oogen begon te
draayen, en als of Haar Ed. in flaauwte zou vallen doch nog opzittende,
'k schoot toe en Haar Ed. ondersteunende, die tegen mij in gebroke woorde
zeyde, 'k ben de bruyd, het welk door mij niet wel verstaan zijnde zeyde
'k : mijn God Antje wat is dit? Waarop Haar Ed. het hoofd niet meer
kunnende ophouden (het welk ik geheellijk met mijn handen en hoofd
ondersteunde) en haar gezicht als even gemeld met een zachter stem en
met een herhaalende explicatie van het voorige uyttende 'k Ben de Bruyd
ik gaa trouwen, ik pas' (of het moete geweest zijnd, dewijl mogelijk mijn
groote onsteldheyd my heeft belet alles distinctelyk te verstaan, ‘ik pas’,
als voor deese waereld of voor 't aerdsche Huwelijk in een geestelijke zin,
hoewel dit woord ik pas nooijt Haar Ed. wijze van spreeken was en dus
eer op de Buyteplaats applicabel). ‘ik heb beter of ik heb een beter’, en
dus de mond geopend hebbende en de tong slaplyk daaruyt hangende,
veegde 'k, zo 'k wel heb gezien eenige fluymen, daar af met mijn neusdoek,
waarop Haar Ed. de mond zich in gewoonlijke stand hersteld hebbende,
voor altijd d'oogen sloot met zoodanigen tranquil en bevallig gelaat alsof
Haar Ed. in deszelfs tijdelijke slaap was geraakt, zoals Haar Ed. ook met
een allervergenoegst en blijd'aangesigt, als iemand die in d'
alleraangenaamste rust legd, is gebleeven tot den 12e ten vijf uuren 's
avonds wanneer Haar Welgeb. 's Lijkkasse is toegemaakt en Haar Welgeb.
in de kasteelkerk met alle Eer naar Haar Ed. Rang en Afkomste mitsgaders
volgens de gebruyklijkheyd ter aerden is besteld17

Periode 1757-1789
Het overlijden van zijn echtgenote was voor Loten waarschijnlijk de belangrijkste
reden om de gouverneur-generaal in Batavia te verzoeken hem ontslag als gouverneur
van Ceylon te verlenen. Een ‘Extract uyt de Generale Resolutien des Casteels Batavia’,
gedateerd ‘Vrijdag den 18 Junij 1756’, bericht:
Hier na door den Heer Gouverneur Generaal propositie gedaan zijnde, om
de nodige schikkingen te maken, in opsigte van deese en geene charges,
en verdere bedieningen, so ter deser hoofd geplaatst, als op eenige buijten
comptoiren, mitsgs. in de eerste plaats, in overweging genomen wesende,
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ontheft, en gepermitteerd te werden na dese hoofdplaats te mogen te rug
keeren, aan dese regering op het nadrucklijkste voorgedragen bij Zijn Ed:
aparte missive, van den 24e maart laatstleeden, zo is, ofschoon het zeer te
wenschen was, dat Zijn Ed: omstandigheden het mogten toelaten, om daar
nog eenige tijd, aan het hoofd van zaken, en in het bestier van dat zo
important Eijland, ten beste van de maatschappij, waar van tot volkomen
genoegen deser regeringe, buijten de vermeerdering der caneel oogsten,
ook in andere gevallen, de reëlste blijken heeft gegeven, te blijven
continueeren, egter uijt aanmerking, dat Zijn Eds. inclinatie op het
kragtigste daar Eenen staekt, om van die gewigtige charge ontheft te
werden, goedgevonden en verstaan, in deszelvs versoek te bewilligen en
hem teffens te bedanken voor de notabele diensten gedurende desselves
regeringe ten dien gouvernemente aan de Comp: beweesen, voorts zijn
Ed: met alle honneurs, van desselvs caracter afvloeijende, na gedaan
transport, aan Zijn benoemene vervanger, herwaarde te laten komen, om
vervolgens aan dese tafel te assisteeren.18
De terugkeer naar patria was al langer een onderwerp in zijn correspondentie. In
januari 1755 schrijft hij aan zijn vader en broer:
mij dunkt dan het niet oneijgen te zullen wezen (immers niet meer als van
de Heeren Gouvern:s Generaals van Imhoff en Mossel beijde tot Generaals
bij de Troupes van den Staat aangesteld) Indien men konde obtineeren dat
ik in Nederland mede met qualiteijt en Rang van gener:l majoor (dat
immers met het evengen: wel proposioneerd) wierd begiftigd; Gij
Hooggeëerde Heer Vader en waerde Broeder doe uwgb best dog hier toe,
op de eerste tijding kome 'k dan over, mij dunkt het zoude nu een weijnig
hard voor mij zijn als geheel Particulier over te komen, de papieren
bovengemeld kunnen van dienst in deezen zijn, de Hoogwelgeb. heeren
van Lockorst, Zuijlen, Tuijll, (en andere die uwgb. tot medehelpers beter
zullen kunnen uytkiesen als ik die van so verre kan aanraden) zullen
mogelijk faciliteerende middelen weeten aan de hand te geeven19
In juni 1756 schrijft hij zijn vader dat hij bereid is 50.000 gulden te betalen voor
buitens zoals ‘Zuylensteijn, Leeuwenberg, Lichtenberg en Tull en Twaal (hoewel
Tull en Twaal liefst niet als eene der andere te bekomen is)’. Hij heeft het liefst een
heerlijkheid ‘half en half tusschen Utrecht en de Veluw of Betuw’. Zuijlensteijn heeft
echter zijn voorkeur.20
Joan Gideon Loten keert in 1757 terug naar patria als admiraal van de retourvloot.
Zijn VOC-loopbaan is daarmee ten einde. Zijn ambitie benoemd te worden tot
generaal-majoor wordt niet gerealiseerd. Ook koopt hij geen buiten in de nabijheid
van Utrecht. In 1758 reist Loten naar Engeland, alwaar hij zich in Hammersmith
vestigt: ‘Mijn nieuwe woonplaats legt in de midden tussen Kensington, daar de
koning en Kew, daar de princes van Wallis logeerd.’21
Vanaf 1764 heeft hij een huis nummer 8 New Burlington Street in het centrum
van Londen. Hij betrekt deze woning in 1765 met zijn
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tweede vrouw, de Engelse Lettice Cotes (1733-1810). Regelmatig zijn Loten en zijn
vrouw in Nederland. Lettice gaat aldaar vriendschappelijk om met Belle van Zuylen.
Zij kan in Utrecht echter niet aarden.22 In 1781 vestigt Loten zich voorgoed in Utrecht.
Lettice vergezelt hem. Na Lotens overlijden keert zij naar Londen terug.

Overlijden Loten
Regelmatig klaagt Loten over zijn gezondheid. In 1761 beschrijft Loten pijnlijke
problemen met nierstenen. Verder blijkt uit de brieven en aantekeningen dat hij last
heeft van astma. In de periode 1758 tot zijn dood in 1789 schrijft hij vaak over zijn
benauwdheden. Ook de medicatie waarbij opiaten worden gebruikt, wordt regelmatig
op schrift vastgelegd.23 Buitengewoon roerend zijn de aantekeningen die Loten kort
voor zijn dood maakt. In nauwelijks leesbaar handschrift noteert hij:
NB 6 oct. 1788
Dat altyd heb getracht mijselven schuldig in te beelden aan iets waar van
altyd grootste schrik en afkeer heb gehad en nog zo, dat sommige my
geheel d'imaginatie bedurven is of mij dus verbeeld, dit was dan maar een
gepermitteerde ontlastinge, zoals meest aan de vrouwen gebeurd Eygen leed mag men niet openbaaren, de pligt is het te bedekken leeven
zo meer en meer mogelyk te beteren.24
Joan Gideon Loten overlijdt op 26 februari 1789 in Utrecht. In de Utrechtsche Courant
van vrijdag 27 februari wordt zijn heengaan gemeld: ‘Utrecht den 26. February.
Gister ochtend overleedt alhier de Wel. Ed. Gestr. Heer Mr. Joan Gideon Loten,
Oud-Raad van Neerlands Indien en Gouverneur van Ceylon, aan eene borstziekte,
in den ouderdom van circa 79 jaaren.’ Op 4 maart 1789 wordt in Utrecht zijn testament
geopend. Zijn vrouw en kleinkinderen erven zijn bezittingen. De collectie aquarellen
wordt vermaakt aan de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem.
In de Utrechtsche Courant van maandag 6 juli 1789 wordt de veiling van zijn overige
bezittingen aangekondigd. Deze vindt plaats op 29 juli 1789 ‘ten Stervhuyze van
Wylen den Heere OUD GOUVERNEUR LOTEN, op de Nieuwe Gragt by de Wittevrouwen
Brug’. De aankondiging spreekt over:
Een zindelyken INBOEDEL bestaande in allerhande Meubilen, Juweelen,
gernaakt Goud en Zilverwerk, Zak-Horlogien, Mathematische en physische
INSTRUMENTEN, 2 extra fraaije Engelsche GLOBES, Item Porcelyn,
Mahogny-houte, Kast en Secretaire, staand Horlogie, Smirnasche, Schotse
en Engelsche Vloer-Tapyten en Kleeden. Yzeren Geldkist en dito Kachels.
Alsmeede op Vrydag den 24. Dezer, des voormiddags ten 12 Uuren, voor
de Stallinge, 2 extra fraaije zwarte merrie PAARDEN en een dito Rypaard,
een KOETS van Vieren, Tuygen, Zadels en verder Stal-Gereedschap.
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Lotens boeken worden in oktober 1789 geveild. De catalogus van de veiling beschrijft
de verzameling als volgt:
een zeer schone verzameling van Boeken, in verscheidene Faculteiten en
Taalen Als Latynsche, Engelsche, Fransche &c. Zynde een gedeelte der
Nagelatene Bibliotheek van wylen den Wel Geboren Heer Joan Gideon
Loten, In leven Oud-Raad van Nederlands-Indien en Gouverneur van
Ceylon &c. &c. Waar by gevoegt een appendix &c25
Loten is blijkens de ‘Rouw-cedulle van Bloed-vrienden en andere Heeren’ op
woensdag 4 maart 1789 in de ‘Famille-kelder op het choor in de Jacobi-kerk’
bijgezet.26 De lijst noemt 47 namen, waaronder zijn kleinkinderen en broer. In
Engeland wordt Lotens nagedachtenis geëerd met een indrukwekkend monument in
de Westminster Abbey. Dit monument is in 1793 opgericht door bemiddeling van
Sir Joseph Banks, de toenmalige president van de Royal Society, en voormalig
buurman van Loten in Londen in de New Burlington Street. Behalve levensgrote
figuren en een medaillon van de overledene, staan op het monument twee inscripties.
De Engelse tekst met psalm 15 wordt afgesloten met de woorden ‘SUCH was John
Gideon Loten!’. Een Latijnse inscriptie eert in lovende woorden zijn nagedachtenis.
Lex Raat is visserijbioloog en directeur van de Organisatie ter Verbetering van de
Binnenvisserij. Behalve over visbiologie publiceert hij over achttiende- en
negentiende-eeuws natuurhistorisch onderzoek. Hij schrijft een studie over de Loten
aquarellencollecties in Engeland en Nederland.

Eindnoten:
1 Voor biografische bijzonderheden over Joan Gideon Loten zie: Raat, A.J.P. ‘Enige voorwerpen
uit de nalatenschap van Joan Gideon Loten (1710-1789)’. In: Tijdschrift voor de geschiedenis
der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 2 (1979 (2), p. 7-79; Raat,
A.J.P. ‘Joan Gideon Loten (1710-1789) en zijn collectie aquarellen van planten en dieren uit
Ceylon’. In: Het Machtige Eyland - Ceylon en de VOC. Den Haag 1988, p. 84-90.
2 In de Bodel Nijenhuis collectie van de Universiteitsbibliotheek Leiden bevinden zich twee
atlassen met 20 kaarten van Celebes gemaakt in 1749 door J.M. Aubert ‘ter ordre’ van Joan
Gideon Loten (BPL 2038; BPL 3052A). In de Grothe collectie van het Utrechts Archief (UA.GC)
bevindt zich zijn manuscript met astronomische berekeningen over zon- en maansverduisteringen
in Maccassar en Java (inv. 1377). De broer van Loten, Arnout, was ook actief als amateur
astronoom: zie Zuidervaart, H.J. Van ‘Konstgenoten’ en hemelse fenomenen. Nederlandse
sterrekunde in de achttiende eeuw. Erasmus Publishing, Rotterdam 1999.
3 Loten wordt benoemd op voorspraak van de Leidse hoogleraren Petrus van Musschenbroek en
J.L. Allamand (UA.GC inv. 1384). Loten verbaast zich erover dat de Nederlandse kranten geen
ruchtbaarheid geven aan zijn benoeming tot Fellow Royal Society (UA.GC inv. 1422).
4 Brink, L. van den. ‘Over vergeten namen van hofsteden, wegen en landerijen in Groenekan’.
In: Tijdschrift van de Historische vereniging Maartensdijk 12 (1994), p. 3-23. UA.GC inv.
1404: aantekening van Joan Gideon Loten: ‘1775 november 29. My mother being very ill but
not yet without some hopes as we thought, said amongst other reasonings that she hoped
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everything after her dec[ease]. might be settled or done in friendship, [...] at last was mercy
about the Green-Kan, & in a loud tone & with grief uttered in substance that could not well
bear the idea that this place would be sold &c. I did what I could to tranquillize her about this
subject.’
UA.GC inv. 1422: brief Joan Gideon Loten aan Arnout Loten, Hammersmith 16 november
1760.
Nationaal Archief VOC archief Aanwinsten 1888, 9W. Veth, P.J. ‘Rapport over de papieren
van Joan Gideon Loten’. In: Kronijk Utrechts Historisch Gezelschap 16 (1860), p. 107-131.
UA.GC inv. 1382.
Gemeentearchief Helmond collectie Van der Brugghen (GAH.BC) inv. 757: brief J.C. Loten
(vader Joan Gideon) Utrecht 9 november 1746.
GAH.BC inv. 757: brief A.M. Loten Aerssen van Juchem (moeder Joan Gideon) Utrecht 2 april
1750.
UA.GC inv. 1422: brief A.H. Loten, geboren Van Beaumont aan Arnout Loten in Utrecht:
Samarang 5 maert 1736.
UA.GC inv. 1422: brief A.H. Loten, geboren Van Beaumont aan Arnout Loten in Utrecht:
Samarang 26 junij 1743.
GAH.BC inv. 761: brief van J.S. de Ravallet te Amsterdam aan Joan Gideon Loten, verzonden
6 april 1750 ontvangen 8 april 1751.
UA.GC inv. 1422: Arnout Loten en echtgenote in Utrecht: Colombo 9 november 1754.
UA.GC inv. 1422: J.C. Loten en zijn echtgenote: Colombo 10 november 1754. In het Grothe
archief inv. 1425 zijn verschillende brieven van Anna Deliana Van der Brugghen geboren Loten
en Dirk Willem van der Brugghen aan Arnout Loten en zijn echtgenote, verstuurd vanuit
Colombo en Batavia in de periode 1754-1757, waarin over de opvoeding van de twee zoons in
Utrecht wordt geschreven. De concept-antwoordbrieven van Arnout Loten zijn in het Grothe
archief: UA.GC inv. 1428. Daarin ook een antwoord van Arnout dat diens inspanningen om
Van der Brugghen tot raad van Indië benoemd te krijgen zijn mislukt vanwege ‘het raisonnement
van de heer president Hasselaar, om geen vader en zoon in een vergadering &c. te laten zitten’.
UA.GC inv. 1398. In het Grothe archief inv. 1425 een brief van Dirk Willem van der Brugghen
waarin het overlijden van zijn echtgenote aan de Utrechtse familie wordt meegedeeld: Batavia
30 oktober 1756: ‘Daar na zijn wij den 20: maart van Colombo met het schip Leiden vertrokken,
en den 20: April alhier in een gewenste staat aangeland, dus dat reisje met heel veel plaisier,
en genoegen volbragt. Maar helaas wij hebben wijnig tijd van dit genoegen geprofiteert, alzo
mijne dierbaare huijsvrouwe uwelgeb: zeer geliefd nigt den 6e maij door een swaare heete
koortz wierd aangedaan, die haar welgeb: in het geheel bij na niet verlied waar door niet alleen
appetijt, maar ook de slaap benomen wierde, en dus het lighaam geheel vermoeijt, en afgemat,
dog tusschen den 12e: en 13e: heeft haar welgeb: tameljk wel gerust, en des morgen scheen de
koortz af te weesen, daar op de docktors goede moet schepten, en ordonneerde om wat beschuit
met water gekookt te eeten, dat den sieken deden, en wel een half soep bort van nuttigden, daar
op weder gaande leggen, en omtrent een uur of twee daar na met een swaare benauwtheid wierde
bevangen, dat moeijten hadde om adem te halen, krijgende teffens weder de koortz, en alle
middelen die de meesters na tijds gelegentheid konde, en dorsten te appliceeren, waarvan
vergeefs, de benauwdheid zo wel als de koortz vermeerderde geweldig, en sleepten dus deeze
jonge bloem met haar tedere vrugt (als zijnde ruijm 7e: maanden swanger) den 15e: daar aan
des morgens even over 7e: uuren van mij weg; God Almagtig hoope zal haar arme ziele gunstig
en genadig in zijne eeuwige heerlijkheid hebben overgenomen.’
Uit een brief van Joan Gideon Loten aan zijn broer uit Colombo van 25 januari 1757 (UA.GC
1422) lezen we de werkelijke emoties van Dirk Willem: ‘Van mynen vervanger hoore 'k dat
de droefheyd over onze zo teder beminde dochter zeer gering is, en gelyk hy hier noch in zijn
huys, toen het zoete Albertje Z:r 's avonds ten 8 uuren (want ten 111/2 uuren overleed dat lieve
kind) al op verscheyden lag en wylen myne zeer waerden Huysvrouw mede seer slegt, een
onverdraaglyk geraas van keteltrommen trompetten waldhoorens en ander hem zeer kwalyk
voegend musyk had, zo is 't ook al weder weynig dagen naa 't verlies van dit mijn eenig en
allerliefst kind het zelfde geweest.
O wat heeft dit kind niet al moeten opkroppen door dien Haar ed: noch aan wylen mijn
huysvrouw Z:r, noch aan my nooit iets geklaagd heeft (maar wel aan verscheydenen Haaren
Ed: vriendinnen die 't mij naa 't vertrek wederom gezegd hebben) omdat het Haar Edelen eygene
verkiezinge is geweest in welk (dit reeds door hem zyn zuster en andere volkje zodanig gekonkeld
zynde) verhinderinge toe te brengen, gelyk ook zijn Excell:s gevoelen was, aparent gevaar
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zoude gemengd zyn geweest en daarby moest ik toen na Bantam, en hy had het geluk, hoe zeer
alle braave luyden (en daaronder de aanzienlykste regeerings leden) hem voor een allerslegts
subject met alle recht behouden hy altyd en bynaa zonder tusschenpoozing by wylen myne
hooggeachte Huysvrouw Z:r voor een man van de beste verdiensten is geëstimeerd en bemind
geweest.’
UA.GC inv. 1378, 1379, 1380 en 1381.
UA.GC inv. 1379.
Archief Bisdom 's-Hertogenbosch, inv. 654: Stukken afkomstig uit het archief van het
Groot-Semenarie Haaren: ‘Extract uyt de Generale Resolutien des Casteels Batavia op Vrijdag
den 18 Junij 1756’.
UA.GC inv. 1422: J.C. Loten aan zijn broer Arnout Loten: Batavia 27 juni 1756.
UA.GC inv. 1422: Batavia 27 juni 1756. UA.GC inv. 1426 het conceptantwoord van Arnout
Loten van 14 december 1756: ‘Op 't sujet van Zuijlenssteijn moet ik uwgb. rescriberen dat het
zelve fides commis is en niet verkogt mag worden, zo dat daar niet is aan te komen; ook niet
aan Leenwenburg, 't geen door de heer Swemmelaar jaren geleden uit Indie gekomen en
misschien uwgb. niet onbekend, van Nigt Boudaen gekogt is; Lichtenberg is mede niet te koop;
Van Tull en 't Waal is onze Nigt van Bronkhorst Ambagtsvrouwe; dog dit laatste is niet van
zoveel belang, en al was 't te bekomen, zo zoude 't aan uwgb. dog weinig agrement geven
konnen.’
UA.GC. 1422.
UA.GC. 1404: kopie van brief J.G. Loten aan J. Kol 29 september 1776: ‘Mijn vrouw [...]
hoewel zy waarlyk niet wel is, dat hier niet kan aerden, het welk ook exterieur wel aantoond.’
Zoals deze aantekening UA.GC inv. 1404: ‘9 october 1775. in the fore noon having fatigued
my lungs extremely by screaming to my mother with equity complaining abt. the folly &
impertinences of Willemsdorff & his wife, her great grand-daughter, I was attacked after noon
with such a crueltive fit of asthma or rather cramp in the stomac as I believe, that between 5
and 3 o'clock (in the following morning) I was absolutely obliged to taking not less than 250
drops of liquid laudanum besides abt. the same quantity of Spir. Sal. Ammoniaci, I slept between
4 and 7 tolerably well: this is the greatest quantity of laudanum or opiates that I have taken
since many months.’ In de aantekenboeken zijn uitgebreide opiumregisters door Loten
bijgehouden.
GAH.BC inv. 776.
Een exemplaar van de catalogus bevindt zich in de bibliotheek van Het Utrechts Archief.
GAH.BC inv. 1399.
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‘Eerst eenigen tijd versleeten met hunne dansers zien danssen en
springen’
Ceylonese Compagniesdienaren schrijven over kaneel en kaneelschillers
in 1786
Lodewijk Wagenaar
Literaire en ambtelijke bronnen
De literaire bronnen waarin de koloniale vestigingen van de Verenigde Oostindische
Compagnie (VOC) beschreven worden, bestaan vooral uit reisjournalen en
landbeschrijvingen. Roelof van Gelder heeft uitvoerig over de eerste categorie
geschreven, eerst in Het Oostindische avontuur, zijn proefschrift over Duitstalige
reisverslagen, recenter in zijn studie Naporra's omweg. Met behulp van talrijke
documenten, afkomstig onder andere uit het immens grote bedrijfsarchief van de
VOC, heeft hij feiten kunnen verifiëren en aanvullen. Daarmee geeft hij op gedegen
wijze context aan de reiservaringen zoals zijn Duitse auteurs hem dat in druk of
manuscript hebben medegedeeld. De journaalschrijver blijft echter hoofdpersoon,
held van een mini-epos over een reiziger die zijn reis kan navertellen - want het
overleven is al een heldendaad op zich.
De VOC-documenten zijn van een heel andere aard dan de literaire bronnen. Al
die stukken hebben te maken met een reusachtige onderneming, waarbinnen alle
betrokkenen volgens vaste gewoonten op buitengewoon bureaucratische wijze
correspondeerden. Rapportages over lading, veiligheid van de schepen, soldij van
het personeel, gezantschapsreizen naar vreemde vorsten, enzovoorts. Duizenden van
dat soort epistels. Jaar na jaar. Door de directie in Nederland gelezen en beantwoord.
Eindeloze hoeveelheden instructies retour naar Azië. Een bureaucratie zonder weerga.
Het is misschien een afwijking, maar ik vind het een sensatie om stukken uit het
bedrijfsarchief van de VOC te lezen. Je bevindt je plotsklaps in verre oorden, je hoort
van alles en nog wat en maakt de dagelijkse beslommeringen van de
Compagniesdienaren in de praktijk mee. Al snel merk je iets van een bedrijfscultuur
en ontmoet je een andere wereld, met tradities en opvattingen die niet zo eenvoudig
meevoelbaar zijn. Je maakt contact met een maatschappij waarin een schipper als
vanzelfsprekend zijn logboek afsluit met de
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Wapenkaart van Ceylon, 1720. Los dubbelgevouwen blad, opgenomen in de dagregisters van de
inspectiereizen van gouverneur Isaac Augustin Rumpf, 1717-1720. [Nationaal Archief, Den Haag,
aanwinsten Eerste Afdeling, inv. nr. 599 (oud inv. nr. 1892 nr. 32b), foto Amsterdams Historisch
Museum.]
Op de achterkant staat o.a. geschreven: ‘Nevenstaande wapenschilden verbeelden de principale
fortressen die rondom den seesoom deeses eijlands gemaakt en in weesen zijn geweest sedert de
besitting der Portugiesen op desen eijlande; alle vervolgens door 't regt der wapenen in de jaaren
1638, 1639, 1640, 1644, 1655 en 1658 vermeestert zijn uijt handen der Portugiesen’.
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woorden ‘Laus Deo’ - God lof. Een behouden vaart is voor hem niet uitsluitend te
danken aan eigen zeemanskunde, aan de prestatie van zijn bemanning, of aan weer
en wind. De onverdiende goedertierenheid van de Schepper is bij hem in gedachten
altijd aanwezig. En ook de andere Compagniesdienaren deelden het christelijke
gedachtegoed. Ook in ander opzicht waren de tijden anders.
In een paar landen in Azië had de Compagnie zich grondgebied toegeëigend. De
handelsorganisatie was daar dus koopman en koning tegelijk. Ceylon is daar een
goed voorbeeld van. De documenten in het oude VOC-archief in Colombo, Sri Lanka,
verhalen niet alleen over de eigenlijke handelsonderneming en haar maritieme
optreden. Tienduizenden vellen papier bevatten teksten over zaken van binnenlands
bestuur, zoals belastingheffing, herendiensten, onderwijs en landbouwbeleid. En
vanzelfsprekend over de Kaneeldienst, want kaneel, daar ging het de Compagnie om
in Sri Lanka.1

Kaneelschillers gezien door de ogen van Compagniesdienaren
Het is een heel aparte ervaring ontmoetingen mee te maken tussen
Compagniesdienaren en de Ceylonese chaliassen, die op grond van hun
kaste-verplichting gehouden waren zich beschikbaar te stellen voor de kaneeldienst.
Jaarlijks vond de paresse plaats. De kaneelschillers met hun hoofden, afhankelijk
van de tijden zo'n duizend tot drieduizend man, kwamen dan naar Colombo gelopen,
waar ze door de gouverneur werden ontvangen bij zijn paleis, het Gouvernement.
Van deze bijeenkomsten zijn er vele schriftelijk vastgelegd, toegevoegd aan het
‘Dagregister van Colombo’ en doorgaans in kopie met talloze andere stukken
opgestuurd naar de directie in Nederland. Op enkele details na ontlopen de verslagen
elkaar niet veel. In opbouw en toon zijn ze allemaal identiek. De secretaris notuleert
wat de gouverneur via de vertaler laat vragen, schrijft de antwoorden op en gaat
vervolgens verder met het weerwoord van de gouverneur. We zien en horen alles
door de ogen en oren van Europese Compagniesdienaren. Ook al worden chaliassen
aan het woord gelaten, de positie van de secretaris en van alle andere
Compagniesdienaren is duidelijk. Zij vertegenwoordigden het Nederlandse bedrijf
en zijn belangen - of die der Heren Majores in patria. En ieder deed dat vanuit een
Europees-Nederlandse achtergrond. Niet speciaal bot of met een slechte intentie,
maar anders, zij handelden zoals zij gewend waren en gewoon vonden. Het levert
taferelen op waar je een beetje verbaasd bij staat, je kan het bestaan van zulke situaties
haast niet geloven, al ben je er via de VOC-documenten middenin aangeland.
Spannend materiaal om te lezen dus, met een ongelooflijke indringende kracht.
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Maar terzake. Hoe ging het er bij zo'n paresse aan toe? Laat ik als voorbeeld nemen
de bijeenkomst van 25 april 1786:2
Heden bestemd zijnde tot het houden van de Sjaliasse Paresse, is ten dien
einde de Politique Raad, 's morgens te half acht uure, vergaderd in 't
Gouvernement voor 't welk onder 't gespeel van tamblijn en ander
inlandsche musique de gemelde Sjalias, onder aanvoering van 't hoofd der
Mahabadde, de onderkoopman Abraham Samlant, aan 't hoofd hebbende
hunne inlandsche hoofden, verschenen en wierde naar gewoonte, eerst
eenige tijd versleeten met hunne dansers zien danssen en springen.
De tekst dient enige uitleg. Eerst Politique Raad. De VOC kende overal in Azië
collegiaal bestuur. In Batavia, de hoofdplaats en rendez-vous in Azië, zetelde de
gouverneur-generaal en de raden van Indië. Ondergeschikt aan deze Hoge Regering
waren de verschillende gouverneurs met hun raden. De Raad van Ceylon, onder
voorzitterschap van de gouverneur, werd ook wel Politieke Raad genoemd. Wij
zouden zeggen bestuursraad of tout court: bestuur (denk maar aan agenten van politie,
dienders die optreden als lange arm van de wet - en wetgeving was vroeger een
bestuurszaak). Met tamblijn worden trommels en drums bedoeld. Samen met hoorns
van diverse makelij werd er een muziek ten gehore gebracht die de meeste Europeanen
vreselijk vonden (uit ambassadeverslagen blijkt overigens dat de Koning van het
binnenlandse rijk Kandy juist weer westerse muziek ongenietbaar vond). Het woord
Mahabadde is Singalees, een bruikbare vertaling is Kaneel Departement. Het hoofd
hiervan was altijd een Europese Compagniesdienaar. Zijn directe ondergeschikten
waren Singalezen, gerecruteerd uit families die al heel lang met de Europese bezetters
samenwerkten en daarom acceptabel waren als Inlandse Hoofden.
Welnu, bij het Speelhuisje van de gouverneur, misschien op het bordes en daardoor
in de schaduw, stonden de gouverneur en zijn raden, achttiende-eeuws Europees
gekleed en uitgedost. De kaneelschillers stonden op enige afstand opgesteld. Zij
zullen niet meer dan een lendedoek hebben aangehad. Hun hoofden stonden vooraan,
op gehoorsafstand van de tolk van de gouverneur. Deze tolk was een hoge Singalese
Compagniesambtenaar, verbonden aan het hof of porta van de gouverneur.
De kaneelschillers waren bij zonsopgang, rond een uur of zes, in actie gekomen
en opgemarcheerd vanuit Hulftsdorp, even buiten Colombo, waar de Dessave van
Colombo kantoor hield (deze Europese functionaris was de hoogste bestuurder van
het grote plattelandsdistrict rond Colombo). Hoewel beschrijvingen van hun
kampement ontbreken, mag je aannemen dat ze op eenvoudige wijze overnachtten,
waarbij ze waarschijnlijk alleen op een matje hebben geslapen. Afhankelijk van hun
woonplaats, zullen de schillers een dag of meer dagen vóór de paresse
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uit hun dorpen vertrokken zijn. Een heel gedoe en begrijpelijkerwijs een last voor
de schillers. In tijden van spanning tussen de Compagnie en de schillerskaste werd
de bijeenkomst wel eens overgeslagen.3 Om een uur of zeven zullen ze in Colombo
bij het Kasteel zijn gearriveerd, waar ze vervolgens moesten wachten tot de aankomst
van de gouverneur met zijn gevolg.
Met verbaasde blik, een beetje meewarig misschien, zullen de leden van de Politieke
Raad de kunstjes van de acrobaten en van de dansers hebben aangezien, en de inlandse
ketelmuziek hebben verdragen. Het was een belangrijke bijeenkomst, met een vast
protocol. Het volk kwam trouw bewijzen aan de vorst, er zou recht gedaan worden
en de schillers zouden hun jaarlijkse geschenken uitgereikt krijgen voordat zij zich
naar de bossen zouden begeven om de geschikte kaneelbomen uit te zoeken en de
takken van de geurbast te ontdoen. Volgens protocol zag de gouverneur de
voorstelling aan, nam toen het woord en vroeg via de tolk aan de hoofden hoe het er
in de dorpen aan toeging. Daarop antwoordde de mahavidaan, als hoogste in rang
van de inlandse hoofden, ‘dat het er wel gesteld was en zij geene reden van klagen
hadden’. Vervolgens vroeg de gouverneur hoe het met ‘het graangewasch’ gesteld
was. De tolk kon als antwoord vertalen dat het met de rijst goed ging en ‘dat er hoop
was op eenen goeden oogst’. Tot zover de beleefdheden.
De gouverneur, de vorst eigenlijk, zwijgt stil, en zijn alter ego, dat van Directeur
van het eijlandt Ceijlon gaat verder met de vraag waarom de kaneelopbrengst van
de laatste oogst maar zesduizend balen had bedragen. Zo gaat het er bij de paresse
eigenlijk altijd aan toe. De gouverneur (of directeur) klaagt, dreigt, deelt reprimandes
en straffen uit. Soms juist geeft hij een beloning. De antwoorden van de kaneelschillers
worden meestal als loze praatjes, slappe uitvluchten en bekende smoezen beschouwd.
De woordvoerder van de kaneelschillers antwoordde ‘dat de bosschen niet wan
zooveel kanneel voorzien waren, en dat er ook veel kanneelboomen wierden vernield’.
De gouverneur verweet de kaneelschillers ‘dat dit de gewone exceptie was, om
ieverloosheid te bedekken’ en vervolgde met te zeggen dat nog niet zo lang geleden
er wel tienduizend balen waren afgeleverd. De mahavidaan, het hoofd van de
kaneelschillers, op zijn beurt zei toen dat het volk wel zijn best had gedaan, maar
‘dat door vermenigvuldiging van menschen ook meer gronds bewoonbaar wierd
gemaakt, waardoor gaandeweg de bosschen verminderd wierden’. Dit is, zo blijkt
uit vele stukken, een bekend en oud argument, meestal door de gouverneur
weggewuifd met de opmerking dat zoiets helemaal niet kan, omdat het
ingebruiknemen van bossen als landbouwgrond streng gereglementeerd is. Indien er
ook maar een paar kaneelbomen op woeste gronden staan, moet er door een speciale
commissie rapport worden opgemaakt. In de meeste gevallen verbiedt de Compagnie
op grond van een dergelijk rapport om het betreffende stuk bos plat te branden en te
bezaaien.4
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Om de rest van het rapport over de paresse goed te begrijpen, moet ik eerst nog wat
nadere bijzonderheden geven over de ‘kaneel inzaam’. In het achterland van de
zuidwestelijke kustprovincies, te weten het district Colombo, de Gale Corle (het
platteland rond de havenplaats Galle) en het district Matara, groeide de kaneelboom
in het wild. Verderweg, over de grens in 's Konings Land groeide de wilde kaneel
veel tieriger en was de binnenbast, de eigenlijke kaneel, ook van betere kwaliteit.
Dat was de reden dat de Compagnie jaarlijks aan de Koning van Kandy toestemming
vroeg om aan de andere kant van de grens, buiten Compagniesgebied, te mogen
schillen.
De Compagnie had een vreselijke hekel aan de gezantschapsreizen. De gezanten
en hun gevolg werden soms eindeloos lang opgehouden, soms omdat de regen de
wegen onbegaanbaar maakte, soms omdat er in Kandy een of andere religieuze
feestdag werd gevierd, ook wel omdat er een sterfgeval aan het hof was. Vaak echter
was het ophouden van de stoet een pesterij, onderdeel van het diplomatieke steekspel
tussen de Compagnie en het Hof van Kandy. Wanneer de gezant ten slotte werd
toegelaten tot de eerste audiëntie, moest hij knielen voor de Koning, die hoogverheven
op zijn troon bleef zitten en van zijn eerste minister de officiële brief van de
gouverneur in handen kreeg. Deze Koninklijke brief, op een zilveren schotel en
toegedekt met een witzijden doek, moest de ambassadeur het laatste stuk van het
traject zelf op het blote hoofd dragen (dus eigenlijk op zijn pruik). De Compagnie
meende in de zeventiende eeuw dat zij soevereine rechten had over het door haar op
de Portugezen veroverde grondgebied (1640-1658), en dat het daarom protocolair
onjuist was dat haar ambassadeurs voor de Koning moesten knielen. De
opeenvolgende koningen van Kandy hielden de Compagniesgezanten echter aan dit
protocol, tot aan de oorlog tussen de Compagnie en Kandy, die van 1761 tot 1765
duurde. In het vredesverdrag van 1766 werd bepaald dat voortaan het protocol van
de audiënties in Kandy en Colombo gelijk zou zijn. De Kandiaanse gezanten hadden
nooit voor de gouverneur geknield, dus met het knielen in Kandy was het toen ook
afgelopen. Kandy accepteerde dit onder protest, maar bij de eerste de beste
gelegenheid dat de Compagnie Kandiaanse hulp nodig had, stelde de Koning als eis
dat het knielen weer zou worden ingevoerd. De Compagnie stribbelde tegen, maar
moest uiteindelijk toegeven. Dat was de prijs die tijdens de Vierde Engelse Oorlog
(1780-1784) betaald werd om de vloot van de Franse bondgenoot van rijst te voorzien.5
In het verdrag van 1766 was tevens bepaald dat de Compagnie voortaan recht had
op het schillen van kaneel op Kandiaans grondgebied, zonder dat hiervoor van te
voren toestemming moest worden gevraagd. Op hun beurt hadden de Kandianen,
het was maar een doekje voor het bloeden, het recht om aan de kust - sinds 1766
geheel in handen van de Compagnie - zout te winnen. Hoe gunstig dat er voor de
Compagnie
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ook uitgezien mogen hebben, het bedrijf was toch afhankelijk van de chalias, en de
kaneelschillers waren in de ogen van de Compagnie niet te vertrouwen. Er was altijd
wel wat aan de hand, en als de gang van zaken hun niet beviel, liepen ze weg en
zochten hun toevlucht in 's Konings Land. Daar waren ze in eerste instantie veilig,
want het Hof van Kandy was niet overijverig in het uitzetten van schillers. De kwestie
van weggelopen schillers kon overigens door het Hof gebruikt worden in het
diplomatiek steekspel met de Compagnie. Zo werden eind 1749, waarschijnlijk als
plagerij, eerst de vrouwen en kinderen van weggelopen schillers uitgezet, maar in
verband met de vervulling van de kaneeldienst schoot de Compagnie daar niets mee
op.6 Om verlost te worden van de ‘caprices’ van het Hof en van de luimen van de
chalias, had gouverneur Iman Willem Falck op 19 maart 1771 een voorstel gedaan
aan de Politieke Raad om de kaneelteelt op andere leest te schoeien.7 Hij had eerder
proeven laten nemen, zo vertelde hij zijn collega's, met het aanleggen van
kaneeltuinen, plantages dus, en de eerste resultaten leken positief te zijn. Reden om
overal in de kaneelhoudende districten dit experiment om te zetten in nieuw beleid.
De aanleg van tuinen ging inderdaad van start. Zelfs even buiten Colombo werden
dergelijke tuinen aangelegd. Nog steeds is er in het huidige Colombo een wijk naar
genoemd, Cinnamon Gardens.
Terug naar de paresse van 25 april 1786.
Het antwoord van de mahavidaan, namelijk dat er zoveel kaneelbomen waren
vernield vanwege de bevolkingsdruk, om het met een modern woord te benoemen,
staat in het verslag doorgestreept (en ik moet bekennen dat ik de tekst niet heb
vergeleken met het stuk dat naar de directie in Nederland is gestuurd). Het verslag
vervolgt dan met het volgende punt dat door de gouverneur naar voren werd gebracht.
Dat betrof de aanplant van kaneel in de nieuwe kaneeltuinen. Hij had een
opnemingsrolle in de hand, waarin uitvoerig rapport werd gedaan van de vorderingen
van de nieuwe plantages. Mogelijkerwijs was dit een samenvatting van een rapport
dat door een speciale commissie tijdens een onderzoek in het District van Colombo
was opgesteld en opgezonden naar de Dessave van Colombo.8 Nergens is te vinden
of de toehoorders onder de indruk waren van de papieren bewijslast in handen van
de gouverneur. Het moet wel een merkwaardig gezicht zijn geweest, en voor de latere
onderzoeker een interessant voorbeeld van de functie van het bedrijfsarchief ter
plaatse. Het verslag van de paresse schrijft daarover: ‘en [hij] nam daaruijt aanleiding
om de hoofden, die zich daarin uijtgemunt hebben, te prijsen en tot verdere iever aan
te moedigen, doch tegelijk ook de hoofden, die gebrekkig omtrent de aanplanting
geweest zijn, om hunne ieverloosheid te bestraffen en hun [tot] beetre betrachting
van hunne pligt waaraan hun zoozeer verknogt is ernstig [in hun] eigen interest aan
te bevelen’. Als blijk van waardering
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Kaneelschillers aan het werk, derde kwart zeventiende eeuw. Tekening in een album van Paul Hermann
(1646-1695). [Natural History Museum, London; Herbarium of Paul Hermann, Vol. 5, Icones, ff.
410-411.]
Rechts een hut om de bundels kaneel in op te slaan. Op de voorgrond draagt een man twee bundels
kaneel. In het bos zijn schillers aan het werk. Een man maakt geschilde bast schoon, terwijl een ander
de kaneel te drogen legt. Volgens A.J.G.H. Kostermans, A monograph of the genus Cinnamomum
Schaeff [Lauraceae] (Tokyo 1986), zou de tekening uit ca. 1740 dateren en zou deze, gezien de
onjuiste afbeelding van de bladeren, niet naar het leven getekend zijn.
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voor zijn inzet kreeg de mahavidaan bij deze gelegenheid een gouden ketting
omgehangen, een beloning die zijn gewicht in goud waard was. In hoeverre lagere
hoofden en onder hen kaneelschillers onder druk gezet waren om bepaalde prestaties
te bereiken, is mij omtrent dit geval niet gebleken. Uit andere bronnen is echter
veelvuldig sprake van misdragingen van hoofden, vergelijkbaar met de knevelarij
in het negentiende-eeuwse Nederlandsch-Indië.
De mahavidaan vroeg vervolgens of zijn hoofden niet als beloning voor hun inzet
het voorrecht mochten krijgen een sabel te dragen. De gouverneur beloofde daarover
op een later moment te zullen antwoorden. Ten slotte trad de Mohandiram (gesteld
boven de mahavidaan) van de kaneelschillers naar voren om te zeggen dat de schillers
uit dankbaarheid voor de hun verleende voorrechten eerder erg hun best hadden
gedaan zo veel mogelijk kaneel te leveren, maar dat de volgende oogst wel eens zou
kunnen tegenvallen. Daarop zei de gouverneur weer ‘dat als de schillers slegts vlijtig
wilden werken het hun dan aan geen kaneel zoude ontbreeken’. Op hun klacht dat
er clandestien bomen werden gekapt, hetgeen de inzameling van bast niet ten goede
kwam, antwoordde de gouverneur, dat hij daar streng op zou toezien, maar dat
tegelijkertijd ernstig werd aangeraden ‘om behoorlijk hun dienst te presteeren’.
Om duidelijk te maken dat goede prestaties beloond, en slechte bestraft zouden
worden, deelde de gouverneur vervolgens een geldbeloning uit aan een schiller die
extra had geleverd, namelijk een hoeveelheid van twaalf pingos.9 De precieze toedracht
is niet helemaal duidelijk. Pieter van Dam beschrijft in zijn lang geheim gebleven
Beschryvinge van de Oostindische Compagnie dat de jongste kaneelschillers één
robe of bundel van 55 pond moesten schillen, en dat de tax steeg met de leeftijd en
vervolgens weer afnam. Sterke, middelbare chaliassen moesten het maximum aantal
van twaalf robes inleveren. Vóór hij als nieuwe gouverneur naar Colombo zou
vertrekken, maakte Jan Schreuder in 1756 een uitvoerige beschrijving van de
Compagniesvestiging Ceylon, waarvoor hij de gegevens in het bedrijfsarchief van
Batavia had gevonden. Hij schrijft daarin dat kaneel boven de tax sinds 1724 beloond
werd met een vijfde rijksdaalder per 55 pond.10 Uit het verslag van de paresse noch
uit andere documenten blijkt of de betreffende kaneelschiller zijn gewone uitbetaling
kreeg, of daarenboven een speciale premie. Voor andere chaliassen had de
bijeenkomst een heel ander slot. ‘Daarentegen’, eindigt het verslag, ‘twee schillers
die valsche canneel hebben geleeverd, tot de ketting verweezen, om drie jaaren aan
de gemeene werken te arbeijden, waarmeede deze paresse eijndigde.’
De Compagnie had er belang bij de chalias aan hun kasteverplichtingen te houden,
sterker nog, ze had er baat bij het kaste-instituut te fixeren in de situatie die haar het
beste uitkwam. Als complement van de opgelegde kaneeldienst was er het systeem
van de accomodessans,
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grond die de families in de kaneeldorpen in vruchtgebruik kregen om er rijst te
verbouwen. Wanneer de grote jongens en de volwassen mannen de bossen ingingen,
had ieder recht op een vrije verstrekking van veertig pond rijst per maand,
maictementos genoemd. Uit diverse berichten blijkt overigens dat de Compagnie
niet altijd genoeg voorraden had, en dat er soms bij andere vestigingen om rijst
gebedeld werd, om op tijd, voor het begin van het schilseizoen, de kaneelschillers
te kunnen voorzien. Toen in 1761 de oorlog was uitgebroken en het platteland geheel
ontregeld was, had dit gevolgen voor de rijstvoorraden in de pakhuizen. Dat bracht
de gouverneur er toe Batavia 'te versoeken om Bengaals rijst voor de canneelschillers
te senden’.11 Omdat de aanvoer hiervan nog wel een poos zou duren, gaat vier dagen
later een brief naar Cochin met het verzoek om een lading ongepelde rijst.
Sinds 1771 echter was de kaneel inzaam van karakter veranderd, althans, er was
een nieuw verschijnsel bijgekomen, de teelt in tuinen oftewel plantages. Dat had een
heel andere organisatie tot gevolg, waarbij de diverse hoofden een grote rol speelden.
De Compagnie stelde zoveel belang in het nieuwe plantagestelsel dat ze de hoofden
die het toezicht hadden over de aanplant en het onderhoud, op 4 april 1785 een extra
vergoeding hadden toegezegd, uit te betalen in rijst en in contanten. In de vergadering
van de Politieke Raad van 15 april 1786 werd deze regeling voor een periode van
acht maanden verlengd, om de chaliasse hoofden er toe te brengen ‘om de door hun
aangelegde kaneelgronden behoorlijk te doen gaadeslaan, en zo veel het geschieden
kan te vergrooten en te verbeeteren’.12 Via de Dessave en het hoofd van de Mahabadde
zal dit wel aan de betrokkenen zijn meegedeeld, vóór ze naar de paresse kwamen.
Verder had de Raad besloten inlichtingen in te winnen bij de Compagniesbestuurders
van de verschillende provincies of een dergelijke regeling zich ook zou moeten
uitstrekken tot andere hoofden, namelijk de hoofden van de korles, de
plattelanddistricten. Het besluit was voor de meest betrokken Compagniesdienaren
makkelijk terug te vinden in de index of klapper op de resoluties. Daarin staat het
besprokene in de Raad bondig samengevat: ‘Besluit tot het schoonmaaken der bossen
en planten van kanneel in zeekere districten zo veel volk te besteeden als geschieden
kan, en aan de Sjaliasse hoofden geld en rijst te laten verstrekken, item aan de korles
hoofden, des noodig zijnde.’13 De Compagnie blijkt er zich van bewust dat de
leidinggevenden gepaaid of omgekocht moeten worden om de nieuwe
landbouwpolitiek tot een succes te maken. Interessant is dat deze hoofden daardoor
beschikten over contant geld, en dat daardoor ook de inlandse elite sterker betrokken
raakte bij de beginnende geldeconomie. Overigens was de Compagnie algemeen
gesproken afhankelijk van de medewerking van de inlandse hoofden. Dat wordt in
niet mis te verstane woorden duidelijk gemaakt in een Memorie van 1792, waarin
de Dessavonie van Colombo beschreven wordt. ‘De
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hoofden, zo groote als kleine’, schrijft het rapport, ‘zijn de voornaamste
beweegraderen waardoor 's Compagnies diensten moeten verricht worden.’ De
Dessave moet kennis maken met zijn hoofden en ze naar verdienste behandelen, ‘te
weeten den gewilligen sagt, en den onwilligen straf’. Als hij zich aan dit voorschrift
houdt ‘zal hij bij zijn sorgen en omslagtigen arbeid groot sulaas bespeuren’.14
De fixatie van de Compagnie op kaneel was vele inwoners van het platteland
bekend. Daarvan kon dus ook gebruik, zelfs profijt gemaakt worden, zoals blijkt uit
een rekest van 9 augustus 1786. Daarin verzoekt de opzichter van het rusthuis, de
herberg voor langsreizende ambtenaren, in het dorp Ahangamme in de Talpe Pattoe
om vermindering van de hem opgelegde levering van tolwagen, het sap van de
kokosbloem waaruit arak gedestilleerd werd. Als argument geeft hij het aantal
tuinenbomen waarin hij kaneel-, sappan- en kokusbomen heeft geplant en
onderhouden, en dit alles naast zijn werk voor het rusthuis. In ruil is hij bereid ‘in
steede vandien nog meer kanneel, arreeks en sappanhoutstuijnen buijten de hiervoor
vermelde ditos, in diervoegen ten meesten voordeelen van Haar Edelens [= de
gouverneur] met inspanning van al zijn uijterste devoir aan te leggen’.15 De
vergadering besliste positief op zijn verzoek.16
Voor sommigen bood de Compagnieshonger naar kaneel voordelen, voor veel
gewone schillers was dat zeker niet het geval. Vooral de lange tijd dat ze gedurende
de twee oogstseizoenen, april-september en november-januari van huis waren, viel
velen zwaar, te meer daar er niet altijd iemand anders was die hem kon vervangen
op zijn akkers. We zagen reeds hoe de paresse van 25 april 1786 eindigde met de
veroordeling tot dwangarbeid van twee schillers. In de hierboven genoemde
vergadering van 19 december werd besloten over het lot van een andere kaneelschiller.
De zaak was niet voor de rechter gebracht, maar werd geheel bestuurlijk afgedaan,
en wel op aanbreng van de kapitein kaneel Abraham Samlant. Aangezien de
verplichtingen van de chaliassen vastlagen en het altijd bekend was hoeveel kaneel
iemand had ingeleverd, hoefde er over de bewijslast niet moeilijk gedaan te worden.
Een en ander was eerder al in 1771 door de Politieke Raad vastgelegd.17 Hoe dat ook
zij, op 19 december 1786 ging het om de chalias Sikoe, die ‘over dat zig slegt in de
dienst kwijt en gestadig uit de bosschen na zijn dorp loopt waarover al verscheide
malen in de ketting is geklonken geweest, voor twee jaren in de ketting na Tutukorijn
gebannen’. Verbanning dus, ver van zijn dorp en zijn familie. Vergeleken met andere
straffen is deze nog relatief mild te noemen, want vele onwillige schillers zijn naar
het Robbeneiland bij Kaap de Goede Hoop gestuurd!
Voor de chaliassen die in de tuinen werkten, eind 1786 zo'n kleine vijfhonderd
man, bracht het werken in de plantages voordelen met zich mee, omdat ze minder
ver van huis hoefden. De Compagnie spon daar ook garen bij, want de kaneelschillers
waren zo natuurlijk ook makke-
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lijker in hun werk te controleren. Het oogstseizoen was, zo blijkt uit dezelfde
vergadering van 19 december 1786, al te ver verstreken, om de schillers op dat
moment nog van de plantages naar de bossen te sturen. Dat had geen zin meer, maar
de schillers moesten natuurlijk wel aan het werk worden gehouden en er was altijd
genoeg te doen. Daarom werd deze groep opgedragen de naburige bossen ‘schoon
te maken’, dat wil zeggen alle begroeiing in de buurt van kaneelbomen weg te halen.
De kaneelschillers hadden recht op een jaarlijkse uitdeling van lendedoeken. Die
moesten van een bepaalde kwaliteit zijn, en om die te kunnen controleren bezat de
leiding van de schillers monsters van de lijwaten die traditioneel werden geleverd.
Er kwam weleens een kink in de kabel, zoals in 1765 toen de levering van katoenen
doeken te laat was. De kleedjes werden verwacht uit Tutucorin, gelegen aan de
overkant van Ceylon in Zuid-India, maar het zag er naar uit dat ze niet op tijd voor
het oogstseizoen binnen zouden zijn. De schillers klaagden dat de voorader, in de
pakhuizen in Colombo niet voldeden aan de monsters, en ze wilden compensatie,
liefst in geld. De Politieke Raad spreekt er uitvoerig over.18
En in aanmerking genoomen weezende, het groot verloop des tijd, met de
hoge noodzakelijkheid, om de kanneelschillers, met het begin van de
maand mei, aan de arbeid te brengen, en dat men, om daar toe te koomen,
absoluut vooraf de gewoone verstrekkinge moet doen, alzo dit volk op
hunne oude rechten en gewoonten zoo wanneer die tot hun voordeel
strekken, zoo krachtig staan, dat ze door geene redenen zich laaten
beweegen, henlieden te persuadeerenom, tot de komste der voor hen
bestemde doch als nochvan Tutukorijn verwacht wordende lijwaten geduld
te hebben en middelerwijle aan het schillen te gaan.
Het belang van de Compagnie verlangde dus een snelle oplossing. Een compensatie
in geld zou stellig een verkeerde precedentwerking hebben, die de ‘onnozele, maar
teffens koppige kaneelschillers’ er toe zou brengen in de toekomst weer hun zin door
te drijven, waardoor een nieuwe ‘lastpost’ voor de Compagnie zou ontstaan. Het is
duidelijk dat de bestuurders in Colombo alleen de belangen van de Compagnie voor
ogen hebben, of, want ze weten dat alle stukken nauwkeurig gelezen worden in het
vaderland, hun eigen carrière. Compensatie van de lagere kwaliteit door extra balen
ter beschikking te stellen was in dat verband aanvaardbaar, maar dan moest eerst een
commissie van deskundigen, bestaande uit twee Compagniesdienaren en twee
vertegenwoordigers van de chaliassen, de lijwaten in de pakhuizen met de monsters
vergelijken. En de zuinige Compagnie hoopte natuurlijk dat de zaak met een sisser
zou aflopen.
Dat was echter geenszins altijd het geval. De Compagnie had in
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Ceylon meermalen te maken met grote onrust op het platteland, veroorzaakt door
onvrede over de herendiensten, over nieuwe belastingen en over de landbouwpolitiek
die het onmogelijk maakte chenas te kappen en rijst te zaaien. In de jaren vijftig van
de achttiende eeuw leidde dit tot grote problemen; in 1761 ontstond er in het zuiden
zelfs een opstand die door de Koning van Kandy werd gesteund en tot een langdurige
oorlog leidde. Ook nadien waren de problemen nog niet opgelost. Een groot deel
van het jaar 1771 was het onrustig in het district van Matara. Het jaar daarop waren
er weer problemen, blijkt uit een dossier met correspondentie tussen Colombo en
Matara. Het leger moest worden ingezet. Dat de operatie zorgvuldig werd voorbereid,
blijkt uit het transport van gevulde watertonnen ten behoeve van de soldaten tijdens
de militaire campagne.19 Een vluchtige bestudering van de inventaris van het
VOC-archief in Colombo, rubriek ‘Documents relating to discontent among the
inhabitants’, leert dat de onrust in het zuidwesten in ieder geval tot 1794 duurde, en
misschien onopgelost bleef tot de machtsovername van de Engelsen, februari 1796.20
In veel gevallen waren kaneelschillers betrokken bij onlusten en relletjes.

Slot
Uit de bestudeerde bronnen komt de mentaliteit en de bedrijfscultuur van de
Compagnie duidelijk naar voren. Ik laat hier de discussie over de vraag naar de
legitimiteit van de aanwezigheid in Sri Lanka geheel buiten beschouwing, maar meld
dat deze kwestie in de Compagniestijd bij voortduring een rol speelde. Hoe dat ook
zij, de Compagnie bestuurde het land, op welke grond ook, en meende alle recht te
hebben het land te exploiteren. Dat betekende dus dat de bevolking, naar de mening
van de Compagnie op grond van oude gewoonten en kasteverplichtingen, gedwongen
werd diensten te leveren aan de Compagnie. In de voorgaande schets is uitsluitend
aandacht gewijd aan de groep van de chaliassen, de kaneelschillers van de Salagama
kaste. De olifantenjacht, de parelvisserij, de handel in areca-noten, of welke andere
tak van economie dan ook is buiten beschouwing gelaten. Het ging mij er slechts
om, om aan de hand van oorspronkelijke documenten uit het Nationaal Archief in
Colombo, Sri Lanka, een beeld op te roepen van alledaagse zaken. Gezien de wensen
van de Heren Majores in Nederland, speelde kaneel en de kaneeldienst daarin een
grote rol. Het beschikbare materiaal stelt de huidige historicus of tijdreiziger in staat
een reconstructie van de feiten te maken alsof hij er destijds als journalist bij was
geweest. De documenten uit het bedrijfsarchief van de Verenigde Oostindische
Compagnie, zeker de uitvoerig beschrijvingen van evenementen als paresses en
audiënties aan het Hof van Kandy, verdienen daarom dezelfde aandacht als literaire
bronnen zoals reisjournalen en vergelijkbare genres.
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Dr. L.J. Wagenaar is als conservator verbonden aan het Amsterdams Historisch
Museum. Daarnaast werkt hij als privaat-docent bij de Universiteit van Amsterdam.
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Boven: Het VOC-fort in Galle. Foto: Juergen Schreiber. (Uit: E. Jongens, Het Nederlands-Ceylonese
erfgoed. Den Haag 2002, p. 12.)
Onder: De Dutch Reformed Church te Galle. Foto: Evert Jongens. (Het Nederlands-Ceylonese erfgoed,
p. 16.)

Eindnoten:
1 Daarbij werd bijna op de gram gekeken. In een circulaire van 28 december 1773 schrijft de
Politieke Raad voor dat elke baal kaneel precies 85 pond moet wegen, en dat het kaneelgruis
dat door het binden op de grond mocht vallen, opgeraapt moet worden en ‘telkens in denselfde
baal, waartoe het behoord, gestort worden, op pene van aanspreekelijk te zullen weesen voor
alle minwichten, die bij het openen van onbeschadigde baalen mogten bevonden worden’.
SLNA 1/1909, Colombose circulaire aan Gale, Mature, Kalture en Nigombo, 28 december
1773.
In 1771 stuurt Colombo aan Commandeur en Raden van Galle een extract van een brief van de
directie in Nederland. Daarin wordt opgedragen een paar gevallen van mingewichten te
onderzoeken en aangedrongen ‘dat de emballage om de baelen naer behooren geschiede en
daertoe niet dan drooge huijden en goede gonjes [= jute zakken] worden gebruikt’. SLNA
1/1545, Colombo aan Galle, kort na 30 juli 1771 - vóór 16 augustus 1771.
2 SLNA 1/3086, Colomboos Dagregister, ‘anteekening gehouden bij de Paresse der Saliassen’
op 25 april 1786.
3 Op 11 april 1754 besloot de Politieke Raad de bijeenkomst niet door te laten gaan. De
samenvatting in de index op de resoluties luidt: ‘11. April: De canneelschillers voor dit jaar
van de ordinaire paresse bevrijd’, SLNA 1/677, Index op de Resoluties van de Politieke Raad,
1754, onder de rubriek ‘Canneel’, 11 april 1754.
4 Dit is de zogenoemde ‘slash & burn’ methode, in het Singalees chenas genoemd; na rijstaanplant
en oogst moet het land ten minste twaalf jaar braakliggen om zich te kunnen herstellen.
5 L.J. Wagenaar. ‘Knielen of buigen? De gezantschappen van de Compagnie naar Kandy na het
vredesverdrag van 1766’. In: C.A. Davids, W. Fritschy en L.A. van der Valk (red.). Kapitaal,
ondernemerschap en beleid. Studies over economie en politiek in Nederland, Europa en Azië
van 1500 tot heden. [Afscheidsbundel voor prof. dr. P.W. Klein.] NEHA, Amsterdam 1996,
441-466.
6 SLNA 1/108, Resolutie van de vergadering van de Politieke Raad, 25 november 1749.
7 SLNA 1/162, Resoluties van de vergadering van de Politieke Raad, 19 maart 1771.
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8 SLNA 1/3677, ‘Aanwijzing van alle de kaneeltuijnen, gelegen in de Kolombosche dessavonije,
waarbij aangetoond word derzelver aanplant, naam, dorp, groote, als meede hoe veel volk
vereischt word om dezelve gaede te slaan’, en andere rapporten, maart 1786.
9 Na het drogen van de bast werd de kaneel in elkaar geschoven tot pijpen; deze werden
samengebonden in bundels en met twee gelijk, hangend aan de uiteinden van een lat over de
schouder vervoerd. Het Indo-Portugese woord voor zo'n schouderlat is ‘pingo’. Hiernaar is de
last van zo'n baal kaneel genoemd, een gewicht van 55 pond. Zie: L. Hovy. Ceylonees
Plakkaatboek. Plakkaten en andere wetten uitgevaardigd door het Nederlandse bestuur op
Ceylon, 1638-1796. Twee delen. Verloren, Hilversum 1991. Deel II, Glossarium, 984; ook:
S.A.W. Mottau. ‘Glossary of terms used in official correspondence of the Government of Sri
Lanka, compiled from records at the National Archives’. In: The Sri Lanka Archives. Journal
of the Sri Lanka National Archives, Colombo, Vol. 3 (1985-86), 13-220, 164-165.
10 L.J. Wagenaar. Galle, VOC-vestiging in Ceylon. Beschrijving van een koloniale samenleving
aan de vooravond van de Singalese opstand tegen het Nederlandse gezag, 1760. De Bataafsche
Leeuw, Amsterdam 1994, 164-166.
11 SLNA 1/680, Index op de resoluties van de Politieke Raad van 1761, vergadering van 20 juli
1761.
12 SLNA 1/193, Resolutie van de Politieke Raad, Colombo, 15 april 1786.
13 SLNA 1/695, Index op de resoluties van de Politieke Raad, 1786, rubriek ‘Kaneel’, 15 april
1786.
14 SLNA 1/2709, ‘Memorie behelsende den staat en huijshouding van de Colombose dessavonij’,
artikel 7 punt 5, zonder dagtekening, 1792.
15 SLNA 1/617, Bijlagen bij de gewone resoluties, rekest van 9 augustus 1786 besproken op de
vergadering van 19 december 1786.
16 SLNA 1/194, Resoluties van de vergadering van de Politieke Raad van 19 december 1786.
17 SLNA 1/162, Resoluties vergadering van de Politieke Raad, 2 juli 1771.
18 SLNA 1/145, resoluties van de vergadering van de Politieke Raad van 23 april 1765.
19 SLNA 1/2904, Colombo aan de Dessave van Matara, Daniël Burnat, 27 november 1772. In een
PS werd daaraan nog toegevoegd: ‘'t spreekt van zelve dat de sloep een of twee grote tonies [=
inlandse kustvaartuigjes] tot ontscheping van 't volk moet bij haer hebben.’
20 M.W. Jurriaanse. Catalogue of the Archives of the Dutch Central Government of Coastal Ceylon,
1640-1796. Government Press, Colombo 1943.
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Een Indisch paradijs, een Java in bescheidener vorm
Ceylon in reisverhalen uit de periode 1850-1900
Peter van Zonneveld
Het machtige eiland Ceylon speelt al een rol in de Indische literatuur vanaf de eerste
jaren van de VOC. Maar ook toen het eiland al lang geen Nederlandse kolonie meer
was, vormde Ceylon een pleisterplaats voor hen die de reis van West naar Oost of
vice versa maakten. Het eiland wordt dan ook in vele reisverhalen genoemd, of kort
beschreven, maar het is daarin zelden dominant aanwezig. Opmerkelijk is hoeveel
er in het huidige Sri Lanka nog aan de dagen van de VOC herinnert. Zo wonen er
nog steeds nazaten van hen die in dienst van deze oude multinational naar Ceylon
zijn gegaan. Toen ik het eiland in 1979 op verzoek van NRC-Handelsblad bezocht
om over dat aspect van de koloniale geschiedenis een reportage te maken, werd ik
getroffen door die unieke atmosfeer.1 Zo is er van het achttiende-eeuwse Galle aan
de zuidpunt, dat Lodewijk Wagenaar zo verrassend gedetailleerd beschrijft alsof hij
er toen zelf heeft rondgelopen, nog veel terug te vinden.2 Het koloniale verleden bleef
hier beter bewaard dan in Indonesië. Wat vonden vroegere reizigers daarvan? Dat is
de vraag die ik in deze bijdrage aan de orde wil stellen. Mijn beginpunt is 1850,
wanneer de eerste reisverhalen over de overlandroute gaan verschijnen. Omdat Ceylon
ook in de reisliteratuur van de twintigste eeuw nog een rol van betekenis speelt, tot
zelfs in de literatuur over de repatriëring aan toe, zou ook die periode aandacht
verdienen. Het zou de moeite waard zijn om het beeld van Ceylon in de
Indisch-Nederlandse literatuur op systematische wijze in kaart te brengen, vanaf de
VOC tot heden. Binnen dit beknopte bestek beperk ik mij tot de negentiende eeuw,
waarbij slechts enkele reisverhalen de revue kunnen passeren.

De overlandroute
Kort voor het midden van de negentiende eeuw begon men meer en meer gebruik te
maken van de overlandroute, die zijn naam dankt aan het traject door Egypte. Door
deze route kon de reistijd naar Indië aanmerkelijk worden bekort. Vanuit Aden voeren
grotere Britse sche-
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pen naar Bombay. Wie naar het Verre Oosten moest, kon op Ceylon overstappen op
een kleiner Engels schip, dat hem naar Singapore bracht. Indië-reizigers namen daar
een stoombootje naar Batavia. Dit betekende dat Ceylon, anders dan in de VOC-tijd
en in de eerste decennia der negentiende eeuw, een vaste pleisterplaats was geworden.
De nog onbekende reisroute bracht sommigen ertoe, hun ervaringen op papier te
zetten.3 Een der eersten die zijn impressies wereldkundig maakte, was baron J.C.F.
van Heerdt, die in 1851 Mijne reis met de landmail publiceerde. Hierin beschreef hij
hoe hij in 1846 van Batavia naar Alexandrië was gereisd. Hij ging eerst met de Bromo
van Batavia naar Singapore en stapte daar over op de Braganza, die hem naar Ceylon
bracht. Aan de wijze waarop hij de aankomst te Galle beschrijft valt af te lezen dat
hij deze plaats nooit eerder heeft aanschouwd:
Grootsch en verrassend is het gezigt, dat men van de boot op deze stad
heeft. De scherp gekante vooruitspringende steenrots, die onmiddellijk
hoog uit eene onstuimige zee oprijst en zich met de kusten van het eiland
verbindt, draagt de grondslagen eener reusachtige vesting, die, wij mogen
er trotsch op zijn, van Oud-Nederland haren oorsprong ontleent.
Verscheidene afzonderlijke klippen en rotsblokken, ten deele boven het
water uitstekende, omringen haar in eene teekenachtige groep en maken
de haven van Point de Galle bijna ongenaakbaar. [...] Men moet Point de
Galle slechts eenmaal gezien hebben, om haar niet meer te vergeten.4
Minder bevielen hem de opdringerige ‘kleurlingen [...] die ons op het dek met
hôtel-kaartjes te lijf vielen’. De baron had niet alleen een scherp oog voor allerhande
ongerief, hij lette ook op de verschillende bevolkingsgroepen die hij er ontmoette.
Behalve ‘inboorlingen’ en Europeanen ontwaarde hij Moren, Malabaren, Klings,
Bengalezen, Maleijers, Arabieren en ‘eene massa van Christen-kleurlingen of
mestiezen, - gewoonlijk sinjo's genoemd’.5 Het viel hem op dat er, anders dan in
‘onze Oost-Indische bezittingen’, helemaal geen Chinezen waren. De strategische
ligging van de stad, een schier onneembare vesting, maakte de Nederlander in de
ogen van Van Heerdt beschaamd over de handelwijze van gouverneur Angelbeek,
die haar in 1795 zonder slag of stoot aan de Engelsen overgaf. Een vergelijking met
andere plaatsen viel zelfs voor deze kritische reiziger niet ongunstig uit:
De landmail-reiziger vindt te Point de Galle meer bezienswaardigs dan te
Singapore, en kan er zich een denkbeeld van ouden Hollandschen
bouwtrant maken, als hij de door Europeanen bewoonde huizen beschouwt,
waarvan vele van twee eeuwen vroeger dagtekenen.
Een bezoek van de citadel is hem bijzonder aan te bevelen. Zij is het
mausoleum van Nederlands vroegere grootheid, en draagt nog de duurzame
blijken van het uitstekend vernuft onzer voorzaten.6
Vanaf de wallen van die citadel ontvouwt zich een indrukwekkend
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panorama. Na dit uitvoerig beschreven te hebben, concludeert Van Heerdt: ‘Het
geheel geeft Ceylon een schilderachtig aanzien en een’ Oosterschen trant van
schoonheid, zooals men op andere plaatsen van den overlandweg weinig aantreft.’7
In 1848, twee jaar na de baron dus, ondernam ook de legendarische
natuuronderzoeker Franz Wilhelm Junghuhn de terugreis naar Europa. Met zijn
gebruikelijke acribie beschreef hij die tocht in zijn boek Terugreis van Java naar
Europa (1851), dat meer aandacht verdient dan het tot dusver ten deel is gevallen.
Maar daar zal gelukkig verandering in komen.8 Indringender dan Van Heerdt geeft
hij de indruk weer die de eerste aanblik van Galle bij hem teweegbrengt:
Zwartachtige rotsen, door het blanke schuim der branding bespat, rijzen
steil en klippig uit de zee opwaarts en dragen de ringmuren der vaste stad;
boven dezen muur verheffen zich de roode en witte gevels en tinnen der
huizen, die in naauw verbonden groepen bijeen staan, benevens het
bladerengewelf van vruchtboomen, wier schoon groenkleurig loof
vriendelijk over de starre rots en de zee, die haar omschuimt, heenneigt.
Wanneer wij deze stad, de voornaamste vesting van zuidelijk Ceylon
tijdens het eiland in het bezit der Nederlanders was, beschouwden, zoo
als zij daar voor ons lag, om zoo te spreken in het bewustzijn van
onbezorgde zekerheid binnen hare muren, - zoo vriendelijk, groen, op de
onbewegelijk in de zee geplante rots, aan drie zijden door de branding
omklotst, met haar romantisch en aloud voorkomen - dan riep zij mij
menige stad in Europa uit de middeleeuwen voor den geest, welke ik
gedurende zoo vele jaren niet aanschouwd had.9
Junghuhns verblijf op Ceylon duurde maar kort. Hij moest overstappen op de Bentinck,
twee dagen tevoren uit Calcutta gearriveerd, die nog diezelfde avond naar Aden zou
vertrekken. Dat weerhield hem er niet van om bij het afscheid nog een beknopte,
kritische typering van Galle zelf te geven:
Van de land- d.i. van de noordzijde treedt men onder hooge, gewelfde
poorten, door de oude van gebakken steen gebouwde muren en wallen der
vesting, binnen de stad; van het hoogste punt van den heuvelwrong, waarop
zij gebouwd is, loopen de straten het steilst naar het zuiden, dat is, naar
den zeekant, benedenwaarts. De stad bevat geen enkel opmerkenswaardig
gebouw; de meeste huizen zijn klein, slechts eene verdieping hoog en bijna
allen van steen gebouwd. Weinig leven en vertier heb ik aldaar bemerkt,
evenmin groote winkels of pakhuizen, waaruit ik meen te mogen opmaken,
dat Punto Galle haren ouden luister als handelstad heeft verloren en, eerst
sedert de inrigting der landmail, als station voor de schepen tusschen Indië
en Arabië, weder eenigszins in aanzien is gerezen.10
Dominee S.A. Buddingh, die in 1852 overland naar Indië was gegaan,
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keerde in 1857 langs diezelfde route terug naar patria. Van beide reizen heeft hij
verslag gedaan. In zijn Dagboek mijner overlandmail-reis van Rotterdam naar Java
(1852) blijkt ook hij getroffen te zijn door de vele sporen uit de Hollandse tijd. De
stad vond hij onaanzienlijk, maar de Europese huizen luchtig gebouwd. Over de
omgeving vertelt hij:
De dorpen der inboorlingen liggen schilderachtig onder hooge
klapperboomen, even als de Javasche kampongs. Wij zagen er allerlei
vruchten en bloemen, die men ook op Java aantreft, als: de ananas, pisang
en andere vruchten, en de kumbang-sepatoe, tonking en vele andere
bloemen der tropische gewesten.11
Op deze heenreis was hij maar drie uur van boord; desondanks kon hij niet zonder
tevredenheid vaststellen: ‘De Hollandsche naam is bij de Ceylonnezen nog zeer in
eere.’12
Had hij in 1852 nog meegedeeld, dat er drie goede hotels waren, in 1857, op de
terugweg, was hij een geheel andere mening toegedaan:
We gingen dadelijk na aankomst aan wal en zochten een goed hotêl [sic].
Er zijn er tegenwoordig 5 à 6, allen gehouden door leden derzelfder familie.
Die familie bestaat uit afstammelingen van de oude Europesche
(Hollandsche) ingezetenen dezer plaats, en heeft geen denkbeeld van het
logementhouden. Van dáár, dat al de hotêls te Point de Galle even ellendig
zijn. Ze gelijken op die te Singapore, waar ze er almede jammerlijk uitzien.
Ik zal ze niet beschrijven, want mijne beschrijving zou afkeer wekken.
Het zijn juist kamers voor gevangenen, met een bed, 2 stoelen en een tafel,
- meer niets. Daarbij zijn er alleen mannelijke bedienden, hetgeen voor de
dames zeer onaangenaam is.13
Gelukkig hoeft de dominee maar drie uur in dat hotel te blijven, want dan kan hij
elders gaan logeren. Hij beschrijft wie hij te Galle ontmoet, zoals A.C. de Vos, de
enige die volgens hem op Ceylon nog Nederlands spreekt. Met deze ambtenaar in
Engelse dienst bezoekt hij een der twee boeddhistische tempels (‘die echter met de
prachtige Buddha-ruïnen op Java niet kunnen vergeleken worden’) en zag het
‘oud-Hollandsche kerkhof, hetwelk in vervallen staat verkeert, en waar ik vergeefs
eenige bekende namen zocht’.14 Op zondagavond woonde hij de protestantse eredienst
bij, in het Portugees. De kerk, net als die te Colombo en te Jaffnapatnam door de
Hollanders gesticht, acht hij een uitmuntend gebouwd bedehuis. Hij vond er zerken
van voormalige predikanten, en een orgel uit de zeventiende eeuw. Tijdens de dienst
wachtte hem een verrassing:
Op het Koor hoorde ik de heerlijkste vrouwenstem, die zich denken laat,
en mijne verrukking ging zoover, dat ik verlangde de vrouw te zien, aan
wie zulk een stem gegeven was. Men begrijpe zich mijne verbazing, toen
ik vernam, dat die gewaande vrouw een Bengaleesch jongeling was van
14 à 15 jaren! Alle vreemdelingen, die hier komen, ondergaan dezelfde
mystificatie. De boy heeft de stem van een girl.15
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Een jaar later, in 1858, komt er alweer een dominee op Ceylon. J.F.G. Brumund,
predikant te Batavia, bezoekt Galle op de thuisreis. Hij heeft heel wat meer aandacht
voor het eiland dan zijn met het mannelijke en vrouwelijke gepreoccupeerde
voorganger. In de ruim twintig pagina's die hij in zijn Mail-reize van Batavia naar
Maastricht voor het eiland uittrekt, getuigt hij van zijn grote historische belangstelling,
die voortkomt uit onversneden vaderlandsliefde. Hij wordt getroffen door het
VOC-wapen op de poort en het Hollandse karakter van de huizen, die hem met hun
stoepen of voorgalerijen aan ‘die van den ouden tijd op Java’ deden denken. Toch
mist hij er iets:
Had ik nu een woning kunnen binnentreden om een vaderlandschen groet
te wisselen, een welkom te hooren; een gesprek in de moedertaal te voeren,
wel, de illusie ware volkomen geweest; ik zou gemeend hebben dat Gale
nog altijd het oude Gale van Nederland was. Maar, en dit smartte mij,
gedurende de twee dagen, dat ik daar was, ontmoette ik niemand, met wien
ik de moedertaal spreken kon. De taal van Nederland is er uitgestorven.
Daarvoor waren de ruim vijftig jaren, sedert de verovering van Ceylon
door Engeland, meer dan genoeg geweest. En toch zijn er nog vele
afstammelingen der Nederlanders, en heerschte hun taal daar ruim honderd
vijftig jaar. Alleen dat wapen, die huizen, de steenen konden mij nog
slechts zeggen: hier zijt gij op oud Neêrlandsch Indischen grond; hier
waren zij heeren gedurende meer dan zes geslachten, leefden en stierven
zij; hier kwamen zij met eer en grooten naam van dapperheid, maar hier
ook zijn zij als lafaards gevallen, van hier met schande heengegaan. Later
stond ik in de kerk, zoo geheel een oud hollandsche; op haar grafzerken,
waar ik de namen onzer vaderen las; ik zag er hun wapenborden nog aan
de muren hangen, en het oude preekgestoelte staan, waarop een rij van
vaderlandsche mannen elkander had vervangen, maar nu nimmer weêr
door een hunner te beklimmen om daarvan de taal van Nederland te laten
hooren - een taal, zoo spoedig en zoo geheel vreemdeling geworden, te
midden van haar eigen kinderen en kindskinderen.16
Ook hij beklaagt zich over de handelwijze van gouverneur Angelbeek, die zo scherp
contrasteert met vroegere vaderlandse heldendaden alhier verricht. Hij wandelt door
de stad, begeeft zich naar het Mansion House-hotel waar hij niet kan slapen wegens
dronken Engelsen en muskietenbeten en moet de volgende nacht in een leegstaand
huis overnachten en de deur barricaderen omdat hij zich onveilig voelt. Geïrriteerd
spreekt hij de hoop uit dat Galle spoedig een hotel mag krijgen dat die naam ook
werkelijk verdient. Toch tracteert hij de lezer van zijn reisverhaal op een kleurrijk
miniatuurtje van de bedrijvigheid in het zo verwenste Mansion House:
Den ganschen dag kwamen en gingen mailreizigers, officieren der booten
en anderen. Kurken vlogen van de flesschen, bedienden liepen af en aan,
en vleiden, als ze gelegenheid hadden, om een fooi, gelijk
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bedelaars om een aalmoes. Het was een drukte van praten, loopen, koopen
als op een beurs, een markt, vooral in de voorgallerij. Daar werden wij
telkens door een zwerm Singalezen belegerd; juweliers, draaijers,
schrijnwerkers, kantverkoopers en wie niet al meer, zij pakten hun waren
op den grond uit of reikten er ons over de ballustraden der gallerij toe, met
een aandrang en drift om te verkoopen, waardoor zij menigeen bewogen
om meer te koopen dan hij aanvankelijk bedoelde en later goedkeurde.17
Ook hij ontmoet een afstammeling van de Hollanders, met een hekel aan de Engelsen,
maar zonder het Nederlands machtig te zijn. Een bezoek aan een paar scholen leidt
tot de vaststelling dat het onderwijs goed is, en dat de Engelsen er zeer op uit zijn
‘om hun taal onder de inlanders te verspreiden’.18 Maar inlanders zijn niet altijd
inlanders, zoals hij vaststelt op een van zijn vele tochten door de stad:
Op die wandeling kwam ik ook aan een kazerne van inlandsche soldaten.
Ik kon het zien aan hen dat zij de kinderen en kindskinderen waren, gelijk
zij mij ook zeiden, van vroegere javaansche compagniesoldaten, bij de
overgave in engelsche dienst overgegaan. Het was hun wel in hun tweede
vaderland; niemand van hen dacht er aan om nog eens naar het land hunner
vaderen weêr te keeren.19
De bijzondere ligging van de stad laat niet na om ook Brumund te imponeren: ‘Natuur
en kunst hebben zich vereenigd om daar een sterkte te vestigen, die gij van boven
met verbazing aanschouwt, en een onuitwischbaren indruk op u maakt.’20 Maar deze
onneembare vesting, de beste die de compagnie heeft nagelaten, is door de Engelsen
niet optimaal onderhouden:
De wallen zijn verlaten, verwaarloosd en vervallen, hier en daar graasden
koeijen of een paard. Op enkele schoone punten staat een landelijke
woning. De stukken zijn verdwenen uit de schietgaten, gedeeltelijk reeds
door den tijd verwijd. De sterkte verkeert in een staat van slooping.21
Op de plaats waar eens de grote alarmklok hing, bevindt zich nu een duivenhok van
oude planken. Nee, Brumund steekt zijn ergernis over alles wat er mis is op Ceylon,
niet onder stoelen of banken, maar zijn eindoordeel is positief. Het is geen paradijs,
het is geen hel, het is een schoon, een zeer schoon eiland.

Het Suezkanaal
Door de totstandkoming van het Suezkanaal in 1869 wordt de reis naar Indië heel
wat eenvoudiger. Bovendien lokt de afschaffing van het Cultuurstelsel in 1870 ook
steeds meer particuliere ondernemers. Niet ieder voelt zich geroepen, zijn
reiservaringen in boekvorm uit te geven. Ceylon blijft echter een der vaste
pleisterplaatsen. Onlangs werden de
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brieven gepubliceerd van een jonge ingenieur, die in 1872 naar Japan reisde om daar
de waterhuishouding te verbeteren. Hij heette Isaac Anne Lindo, en zijn schrijftalent
had hij van geen vreemde. Zijn vader, Mark Prager Lindo, was de auteur van de toen
om hun humor zeer gewaardeerde Brieven van den ouden heer Smits.22 De 24-jarige
zoon had het, wat het hoofdstuk hotels betreft, heel wat beter getroffen dan de
mopperende dominees. Inmiddels kon Galle bogen op het Oriental Company Hôtel
Limited, dat in 1865 werd geopend in een voormalige kazerne uit 1684.23 Lindo en
zijn reisgenoten hadden besloten, aan boord te overnachten, maar dat plan hield geen
stand:
Toen we echter aan dat heerlijke luchtige hotel kwamen, dat op een heuvel
ligt die over de wallen der stad (want P.d.G. is een vesting) heen een
prachtig gezicht op de baai en de zee met al haar schepen geeft, en we van
uit de waranda op eens in de eetzaal stonden, waar de tafel keurig gedekt
was en met een menigte bloemen en ananassen prijkte, en de
logementhouder, een Engelschman, ons zoo vreeselijk beleefd behandelde,
en we ook bovendien hooge, luchtige, ruime slaapkamers zagen met groote
vierkante bedden met gazen gordijnen en met breede openslaande ramen,
waaruit men een nog heerlijker gezicht op de baai en het klapperbosch
had, en op de keurige rijtuigjes, die vóór 't hotel stonden - toen hadden we
toch wel lummels moeten zijn als we ons niet meester hadden gemaakt
van een van de kamers waar 2 van die kolossale bedden stonden, en waar
er wel 10 hadden kunnen staan.24
Opmerkelijk genoeg is de situatie in geen honderd jaar veranderd is. Ieder die er ooit
logeerde, herkent het legendarische New Oriental Hotel. Toen ik er in 1979 verbleef
als gast van Mrs. Nesta Brohier, waren de kamers, de eetzaal en het uitzicht nog
precies zoals Lindo ze beschrijft.25
De stad Galle zelf vond Lindo niet veel bijzonders: zeer klein, met veel nauwe
zonnige straten waarin veel juweliers woonden. Op straat werd hij, als zovelen, geen
ogenblik met rust gelaten. Rond het middaguur genoot hij in zijn onvolprezen hotel
niet alleen van ‘tiffins’, maar ook van het goddelijk uitzicht door de wijde openslaande
deuren van de eetzaal. Daarna een rijtoer in de omgeving:
't Was een beeldige weg langs allerlei oostersche tuinen en rijstvelden en
met 't gezicht op rijk begroeide en bebouwde bergen; 't had wel wat van
een geldersch landschap, alleen was alles veel weelderiger en voller
begroeid en als men alles in detail bezag, leek het er natuurlijk niets naar;
maar 't ensemble had toch 't zelfde liefelijke. [...] 't Was weer een prachtige
weg, tegen dien heuvel op, midden tusschen dat prachtige oostersche groen,
zooals palmboomen, bananen en allerlei soorten van struiken, meest alles
in vollen bloei26
Lindo genoot van deze en andere uitstapjes, en had daarbij niet alleen oog voor de
natuur, maar ook voor de bevolking:
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Boven: collectie Peter van Zonneveld.
Onder: Het New Oriental Hotel. Foto: Evert Jongens (Uit: E. Jongens, Het Nederlands-Ceylonese
erfgoed. Den Haag 2002, p. 16.)
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De weg krioelde ook letterlijk van menschen; even als Indië moet ook
Ceijlon vreeselijk dicht bevolkt zijn. Keetje [jonger zusje] zou plezier
hebben gehad in die massa's kinderen, allen beeldig mooi, met bizonder
vroolijke, vrindelijke gezichten en prachtig haar. Vrouwen zagen we al
bizonder weinig, ik geloof niet dat ik er 10 in 't geheel gezien heb. De
mannen waaronder velen kompleet reuzen, zijn hier van onderen
gewoonlijk bedekt door een sarong, of een soort van rok van allerlei
kleuren; van boven zijn ze naakt of hebben ze een soort van buisje.
Merkwaardig is de manier waarop, ze het haar dragen; ze laten dit groeien,
kammen het dan naar achteren, dragen zoo'n ronde kam in 't haar, zooals
de meisjes hadden toen ze nog klein waren, en binden 't van achteren in
een soort van knoop op, dus kompleet als vrouwen. 't Zijn meest allemaal
prachtig mooie menschen en ze hebben zoo'n trotsche manier van loopen,
alsof ze de wereld konden beheerschen.27
Terugkijkend op zijn bezoek aan Ceylon stelt Lindo vast, dat er tussen een maandag
op volle zee en een woensdag op volle zee iets opmerkelijks was gebeurd: ‘als 't nu
geen droom lijkt tusschen beiden in de volkomen oostersche wereld met haar
prachtigen plantengroei in al haar weelde gezien te hebben, dan weet ik 't niet.’28

Van Galle naar Colombo
Omstreeks 1880 deden de schepen op weg naar het verre oosten niet langer Galle
aan, maar Colombo. Toen de vermaarde Duitse geleerde Ernst Haeckel (ook wel de
apenprofessor uit Jena genoemd) in 1881 het eiland bezocht, was die verschuiving
in volle gang. In zijn reisverhaal vertelde hij dat de haven van Galle weliswaar
geschikter was, de omgeving fraaier en het klimaat beter dan in Colombo, maar dat
de hoofdstad de strijd had gewonnen.29 Wanneer Couperus in 1921 Colombo aandoet,
blikt hij terug op het verleden:
Ik herinner mij als kind, op de ‘Prins Hendrik’ (het was in 1872) nog in
Point-de-Galles te hebben stil gelegen. Een baai, bezaaid met groene
eilandjes als met overal neêr geslingerde boeketten. Zoo is mijn
kinder-souvenir. Ik vermoed, dat die boeketten gevaar opleverden voor
de scheepvaart; sedert jaren wordt Point-de-Galles door de mailschepen
vermijd.30
Sindsdien heeft Colombo dus de plaats van Galle overgenomen. Vandaar dat de
hoofdpersoon van Op zee (1899) van Marcellus Emants op weg naar Batavia ook de
haven van Colombo aandoet. Hij aarzelt echter om er aan land te gaan. Wanneer hij
het toch doet om een vermaarde boeddhist te bezoeken, vernemen we:
Vroeger waren de Hollanders hier geweest. Zouden zij sporen hebben
achtergelaten?
Jammer, dat hij geen tijd had alles behoorlik op te nemen!
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Hier hielden de huizen op. Groene velden breiden zich uit en daarachter
blauwden bossen van palmen.
Weelderig zo'n tropies landschap!
Toch deed 't hem hier aan Holland denken.31
Men kan niet zeggen dat Emants een uitgebreide beschrijving geeft van wat er in
Colombo allemaal te zien is. De medepassagiers van zijn hoofdpersoon genieten
kennelijk wel van wat de hoofdstad van Ceylon aan bezienswaardigs te bieden heeft.
Voor veel reizigers was het een voorbode van het hen nog onbekende Indië, voor
anderen de aankondiging van een vertrouwde wereld. Wanneer in 1906 J. Groneman
een gids publiceert voor de reizigers met de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’,
noemt hij Ceylon ‘een indisch paradijs, een werkelijkheid geworden droom, een Java
in bescheidener vorm’.32

Slot
Na 1880 wordt Galle alleen nog maar bezocht door reizigers die wat langer op het
eiland verblijven. Gedurende een kwart eeuw is het echter voor korte tijd aan de
vergetelheid ontrukt. Dankzij de overlandroute en het Suezkanaal kwam het zuiden
van Ceylon weer even onder de aandacht van de Nederlandse Indiëgangers. Hun
reisverhalen, hoe verschillend ook, hebben toch vaak ook overeenkomsten. Het maakt
nogal wat uit of de reiziger voor het eerst in Azië is, zoals een baar als Lindo, of een
oudgast, zoals de meesten. Maar voor vrijwel allen geldt, dat ze Ceylon voor het
eerst zien. Unaniem is de lof voor de schilderachtige ligging van Galle en omgeving.
Steeds is er aandacht voor het verleden, toen Ceylon nog tot de Nederlandse koloniën
behoorde. Iedereen signaleert de monumenten uit de dagen van de VOC, sommigen
zijn er uitgesproken trots op, en schamen zich dan ook voor de wijze waarop het
eiland in Engelse handen is gekomen. Kritiek op de Engelsen ontbreekt bepaald niet.
Dat het Nederlands niet of nauwelijks meer gesproken wordt, bevalt de meeste
reizigers evenmin. Bovendien wordt Ceylon steeds met Java vergeleken (of, zoals
bij Lindo, met Gelderland, maar die kende Java niet). De hotels zijn aanvankelijk
niet om over naar huis te schrijven (of het moest heel kritisch zijn), maar later wordt
dat beter. In opmerkingen aangaande de diverse bevolkingsgroepen van Ceylon
(waarin Chinezen lijken te ontbreken, maar wel afstammelingen van Javanen kunnen
worden waargenomen) onderscheidt de oudgast zich ook van de baar. Opmerkelijk
is dat de doorgaans zo kritische Lindo - bijna niemand deugt in zijn ogen - de
inheemse bevolking met bewondering gadeslaat. Zo weerspiegelt zich in hun
uiteenlopende observaties niet alleen het karakter, maar ook het wereldbeeld van de
verschillende auteurs. In hun impressies van Ceylon geven zij uiteindelijk ook veel
van zichzelf bloot.
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Uitnodiging
Op vrijdag 16 april 2004 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
weer een lezingenmiddag.
Programma:
14.00 uur:

Opening.

14.05 uur:

Wendy York: Belanda Hitam; het verhaal
van de Indo-Afrikaanse gemeenschap op
Java.

14.35 uur:

Presentatie van de memoires van Jan
Lechner, Uit de verte. Een jeugd in Indië,
1927-1946 (i.s.m. Uitgeverij KITLV).

15.00 uur:

Theepauze.

15.30 uur:

Hanneke Elderhorst: Kartini: symboliek,
mystiek en goena-goena.

15.50 uur:

Gerard Termorshuizen: In hoeverre was
Kartini de schrijfster van haar eigen
brieven? Een polemiek uit 1921.

16.10 uur:

René Karels: Noto Soeroto over Kartini.

16.30 uur:

Discussie.

16.45 uur:

Joop van den Berg overhandigt het eerste
exemplaar van zijn Nieuw-Guinea-boek
Regen over de Digoel aan F. Springer
(i.s.m. Uitgeverij Conserve).

17.00 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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Literaire Salon in Het Indisch Huis
Binnen en buiten het gareel
Raden Adjeng Kartini
Ook dit seizoen is de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde aanwezig met
een Literaire Salon in het Indisch Huis te 's-Gravenhage. Onder leiding van
gastvrouwe Vilan van de Loo worden daar interessante causerieën met een lichtvoetig
karakter gehouden, die het publiek uitnodigen tot reageren. Dit seizoen zijn de Salons
gewijd aan het thema ‘binnen en buiten het gareel’. Wiens gareel? En waarom
erbuiten?
De Salon van zondagmiddag 18 april staat in het teken van Raden Adjeng Kartini
(1879-1904), wier honderdste sterfdag op 21 april 2004 herdacht wordt. Als
voorvechtster van onderwijs aan Javaanse vrouwen en meisjes en als feministe
avant-la-lettre intrigeert zij nog altijd velen. Haar brieven die in Door duisternis tot
licht (1911) gebundeld zijn, beleven herdruk op herdruk. Deze zondagmiddag vertelt
Gerard Termorshuizen over deze brieven, die zo bijzonder zijn dat indertijd zelfs
betwijfeld werd of een Javaanse regentendochter die geschreven kon hebben. Reggie
Baay declameert fragmenten, waardoor de zeggingskracht ervan hoorbaar is. Vilan
van de Loo houdt een korte dia-lezing over Raden Adjeng Kartini. Wie belangstelling
heeft voor Javaanse adel, de emancipatie van Indonesische meisjes of de hartstocht
van een vrouw die ondanks een dramatisch kort leven nooit haar idealen opgaf, mag
deze middag niet missen.
Het Indisch Huis, Javastraat 2b te 's-Gravenhage, telefoon 070346.26.16. Aanvang
14.00 uur. Let op: anders dan voor de lezingenmiddagen is er hier een toegangsprijs
van 5 euro. Vanwege de beperkte ruimte wordt reserveren aanbevolen.
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[Nummer 2]
Redactioneel
Op 9 november 2003 was het jaarlijkse Bronbeek-symposium van onze Werkgroep
gewijd aan het thema ‘Het KNIL en de literatuur’. De daar uitgesproken voordrachten
van Fred Lanzing, Jaap de Moor, Harm Stevens, Edwin Wieringa, Vilan van de Loo
en Gerard de Vriend zijn in dit nummer afgedrukt. De bijdrage van Bert Tahitu over
het ‘Maleis in de kazerne’ wordt in een volgend nummer geplaatst.
De laatste lezingenmiddag, van 16 april j.l., was een gedenkwaardige: stond de figuur
van Raden Adjeng Kartini daar centraal, daarnaast was er een intrigerende
videopresentatie betreffende de Belanda Hitam en werden er twee boeken (van Jan
Lechner en Joop van den Berg) gepresenteerd. Een overvol programma in een
overvolle zaal.
De volgende lezingenmiddag zal plaatsvinden op 1 oktober a.s., waar Adrienne
Zuiderweg, Frank Okker en Joop van den Berg zullen spreken over respectievelijk
natuurimpressies ten tijde van de VOC, de jeugdjaren van Madelon Székely-Lulofs
en het werk van Frits van den Bosch. Het volledige programma treft u aan in het
septembernummer.
Ten slotte: het volgende Bronbeek-symposium zal plaatsvinden op zondag 14
november en zal geheel gewijd zijn aan Indische vrouwenliteratuur. Het programma
daarvan zal eveneens in het septembernummer worden afgedrukt.
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Uit: W. Cool, De Lombok Expeditie. Batavia-'s-Gravenhage 1896.
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Het KNIL, enkele beelden en feiten
Fred Lanzing
In deze bijdrage geef ik enige algemene informatie over het KNIL als achtergrond
voor de hierna volgende artikelen.
Het KNIL heeft bestaan van 1830-1950. Dit is een lange periode en er zijn dan
ook heel veel heel interessante dingen te vertellen. Maar ik moet mij beperken.1 Ik
zal de nadruk leggen op het tijdvak van 1880-1914, omdat ik denk dat het Indische
leger in deze periode het meest zichzelf was, het meest zijn eigen karakter toonde.
Ik beperk mij verder tot de infanterie, omdat dit wapen in de formatie van het Indische
leger verreweg het grootst was. Ten slotte zal ik niet spreken over de algemene
organisatie, de uitrusting en bewapening en dergelijke. Ik zal alleen maar iets vertellen
over een aantal ‘huishoudelijke’ feiten en over de mannen en vrouwen die in het
KNIL hebben gewerkt en geleefd.
In dit leger dienden zowel Europese als inheemse beroepssoldaten.

De Europese soldaten
Hun bijnaam was Jan Fuselier. De Europese soldaten werden tot 1907 aangeworven
en min of meer geoefend in het Koloniaal Werfdepot te Harderwijk.2 Deze stad werd
‘het rioolgat van Europa’ genoemd. Dat was niet zo verwonderlijk, want de dienst
in Indië trok vooral desperado's, mislukkelingen, deserteurs en wanhopige, landloze
boerenzoons uit Nederland, België, Duitsland en Zwitserland. Het waren, kortom,
mannen die sociaal aan de grond zaten of iets op de kerfstok hadden.
Zij verbonden zich voor zes jaar. Bij het zetten van de handtekening (of kruisje)
onder het formulier waarmee zij hun lot bezegelden, kregen zij een premie van f 200
of f 300. Dat was een hoop geld in die tijd. Het dagloon van een arbeider was een
gulden. Tegenwoordig zou de premie meer dan tienduizend euro's zijn. Harderwijk
had al snel een uitstekende infrastructuur ontwikkeld om het geld uit de zakken van
de jongens te kloppen. Het wemelde er van de kroegen, danstenten en bordelen. Het
was de bedoeling dat het Werfdepot tweeduizend man per jaar zou aantrekken, maar
dat aantal is nooit gehaald. Gemiddeld werden ongeveer zestienhonderd man
Oostwaarts gezonden. De selec-
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tie was niet erg streng. Zelfs identificatie was lange tijd niet nodig,3 zeker in de
begintijd toen er grote vraag naar mannen was.
Het oordeel van de officieren over hun Europese manschappen was dan ook niet
mals: imbeciele analfabeten, schorriemorrie, tuig. Helemaal ongelijk hadden de
officieren niet. De fysieke en morele kwaliteit van de mannen was niet erg hoog, om
het voorzichtig te zeggen. De sterfte in het Indische leger was groot, dus was er een
constante vraag naar nieuwe contingenten mannen. Een tijdlang werd in de Goudkust
- Ghana - geworven. De Afrikaanse soldaten deden het goed en werden gewaardeerd
door hun meerderen. Deze bron stopte toen de Goudkust in 1870 aan Engeland werd
afgestaan. In deze tijd is ook serieus overwogen om in Japan soldaten te werven. Zij
werden loyaler en beschaafder geacht dan de Europese soldaten.4
Helaas is dit plan niet doorgegaan. Ik zou dat in 1942 wel eens hebben willen zien:
Japanse KNIL-soldaten in actie tegen het 16e Japanse Keizerlijke leger.

De inlandse soldaten
Op Java, Timor, Menado, Ambon en Madoera werden de inlandse soldaten geworven.
Ook zij hadden een collectieve bijnaam: Kromo. In zijn hele geschiedenis vormden
de Javaanse soldaten de meerderheid van het inheemse deel van het leger. Een
hardnekkige mythe associeert het KNIL met Ambonezen. Dit is onjuist. In de
negentiende eeuw was lange tijd de lust tot dienstneming in het koloniale leger op
Ambon gering. In 1865 dienden nog maar duizend Ambonezen in het KNIL.
Gaandeweg werd hun aantal groter, maar ze hebben, hoewel ze zeer gewaardeerde
soldaten waren, nooit de meerderheid gevormd.
Ook de inlandse soldaten waren niet bepaald het neusje van de maatschappelijke
zalm. Vaak waren het jongelieden die zich in de desa onmogelijk hadden gemaakt
of speelschulden hadden. Dikwijls werden zij met nogal wat pressie door het
desa-hoofd naar het werfkantoor gestuurd. Over de inlandse soldaten was het oordeel
van de officieren eveneens ongunstig. In 1896 publiceerde een officier in het militaire
vakblad een uitvoerig opstel over de kwaliteiten van de verschillende ‘landaarden’,5
of beter gezegd over het gebrek aan kwaliteiten. Het is een lange opsomming van
morele gebreken: drinkebroers, gifmengers, dieven, dobbelaars, ruziezoekers,
messentrekkers, lafaards en ga zo maar door. Als je de lange lijst diskwalificaties
leest, vraag je je af hoe het KNIL ooit in staat is geweest effectief op te treden met
dit zootje blank en bruin ongeregeld.
In 1830 was de sterkte 13.000 man, in 1865 was dit 27.000 en in 1900 bereikte
het leger zijn grootste omvang van ruim 42.000 militairen.6 Dit zijn opvallend kleine
aantallen als je je de enorme uitgestrektheid van het gebied realiseert.
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De dwangarbeiders
Bij alle acties van het KNIL - en dat zijn er in die honderdtwintig jaar heel veel
geweest - waren dwangarbeiders betrokken. ‘Kettingberen’ werden ze genoemd, ook
wel de ‘kompenie merah’, de rode compagnie, naar hun roodbruine gevangeniskleding.
Zij waren steeds aanwezig en altijd in grote aantallen. Maar hun bestaan is consequent
onderbelicht gebleven. Ook in de literatuur worden zij nooit genoemd.
Zij waren naamloos en rechteloos. Bij acties te velde werden zij volstrekt
verwaarloosd, er was voor hen geen enkele zorg of aandacht. Zij stierven bij
duizenden. Volgens schatting zijn er tussen 1873 en 1880 in Atjeh ongeveer 8.500
omgekomen.7 De dwangarbeiders werden ingezet voor de aanleg van wegen, bij
bouwwerken en als corveeër en schoonmaker. Maar zij dienden vooral als drager bij
expedities en patrouilles. Hun vracht woog gemiddeld 25 kilo. Dat is, voor de goede
orde, het gewicht van drie volle boodschappentassen. Zij zijn de romusha's van de
negentiende eeuw.

De acties
Soms denkt men dat het KNIL vooral in de periode 1880 tot 1914 - het tijdvak van
het Europese imperialisme - het meest actief was. Maar als je de overzichten van
enkele militaire historici vergelijkt,8 dan blijkt dat gedurende de hele periode van
1816 tot 1916 eigenlijk altijd werd ‘geageerd’ door dit leger. Het imperialistische
tijdvak springt er helemaal niet uit. Met andere woorden, het KNIL is steeds een heel
actief leger geweest. Er ging bijna geen jaar voorbij dat er geen bataljons uit Batavia
vertrokken, schrijft Paul van 't Veer. En zo is het. Het maakt weinig uit wat het
officiële beleid was. Of er nu sprake was van Onthoudingspolitiek of van Ethische
Politiek, het maakte geen verschil. De voortdurende militaire activiteit had natuurlijk
wel een verruwend effect op het moreel van de troep. Opvallend is overigens het
taaie verzet dat overal in de archipel tegen het KNIL is geboden. In Atjeh, op
Sumatra's Westkust, Bali, Celebes, Borneo en Lombok was er steeds heftige en
langdurige tegenstand. De archipel is echt niet op een slof en een ouwe schoen
veroverd.
Het moet wel gezegd worden, dat de meeste slachtoffers in het Indische leger niet
vielen door de hand van de rebellen en verzetsstrijders. De grote vijanden van de
soldaten waren de cholera, beri beri, malaria, dysenterie en geslachtsziekten. De
geneeskunde stond in die dagen nog in de kinderschoenen en van hygiëne had men
weinig benul.
Het KNIL had ten slotte ook nog veel kleine vijanden: bloedzuigers in het veld,
luizen in de gebouwen en muskieten overal. De patrouilletoelage werd niet voor niets
uang njamoek, muskietengeld, genoemd.
Het Indische leger had naast militaire dikwijls ook civiele taken. Het
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moest bescherming bieden bij wegaanleg en landmeten, het moest passencontrole
doen en de registratie van wapens verrichten en de herendiensten afdwingen. Aan
dit soort werk hadden de fuseliers een gruwelijke hekel.
Als ik de indruk heb gewekt dat het altijd druk en geagiteerd was in het KNIL,
dan is dat onjuist. Het was er zoals in alle legers ter wereld: hollen of stilstaan. Als
ze niet actief waren in de Buitengewesten lagen de troepen in de veldbataljons op
Java. Je kunt niet eeuwig blijven oefenen, dus was de dienst vaak al vroeg in de
middag afgelopen. De fuseliers verveelden zich suf. Ook in de posten in de veilige
gebieden op de eilanden was vaak weinig te doen en wijdden de soldaten zich met
verve aan hun ondeugden: drank, dames en dobbelen.

Huisvesting
Ongeveer de helft van de legerformatie lag normaliter in de Buitengewesten. Daarmee
worden de eilanden buiten Java aangeduid. Hier lagen de detachementen, posten,
bentengs en bivaks of hoe ze ook genoemd werden. Er waren er ongeveer honderd
in de hele archipel. Deze eenheden waren altijd klein: de bezetting varieerde van
vijfentwintig tot tweehonderd man. In alle posten was de bevolking in twee opzichten
gemengd. Mannen en vrouwen woonden er met en bij elkaar, evenals de inlandse en
Europese militairen.
Op Java en Sumatra, behalve natuurlijk in het Noorden, in Atjeh, lagen de
vredesgarnizoenen. Dit waren grote kazernes, ook wel tangsi's genoemd. Hier
herstelden de bataljons van de ‘buitendienst’ en oefenden zij in grote manoeuvres
tegen de zogenaamde Buitenlandse Vijand, waarmee men doelde op de andere
imperialistische grootmachten.
Aanvankelijk waren de soldaten ondergebracht in oude forten en oude
VOC-onderkomens. Vanaf 1890 werden nieuwe tangsi's gebouwd, allemaal volgens
een vast stramien.9 Zij waren ruim opgezet met veel lucht, veel licht, veel schaduw,
betegelde vloeren en veel stromend water in de badkamers en toiletten.
In het midden lag een groot exercitieterrein met daaromheen de gebouwen. Dat
waren de kantoren, het wachtlokaal, de goedangs (voorraadkamers), leslokalen, de
geneeskundige afdeling plus kraamkamer (!), stallen, werkplaatsen en natuurlijk de
chambrees. Op deze laatste kom ik terug.
Aan de rand van de tangsi lagen de vrouwenloods en de kantine. De vrouwenloods
was een overdekt keukengebouw met kookplaatsen en kranen. De loods had een
aparte uitgang naar buiten, opdat de vrouwen boodschappen konden doen op de
pasar. Volgens voorschrift was er verder bij iedere militaire vestiging van meer dan
vijfentwintig man een kantine. Die werd door de officieren geleid en door de militaire
administratie beheerd. De bedoeling ervan was goed, namelijk om het
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alcoholgebruik onder de soldaten te kunnen reguleren en controleren. De kantines
waren een groter succes dan was voorzien. Zij werden binnen de kortste keer ware
drankholen. De legerleiding trachtte paal en perk te stellen aan het drankmisbruik.
Het werd de kantines verboden om alcohol te schenken voor halftien 's morgens.

Het dagelijks leven in de tangsi
De aanwezigheid van vrouwen en kinderen in de tangsi's en posten van het KNIL
was een van de meest opvallende kenmerken van dit leger. Het was de enige koloniale
krijgsmacht in de wereld die vrouwen toestond in de kazerne te wonen. De legerleiding
had hiertoe al in 1836 besloten. Organisatie en inrichting van de tangsi waren hierop
dan ook ingesteld. De soldaten en hun vrouwen werden ondergebracht in
gemeenschappelijke slaapzalen, die chambrees werden genoemd. In de grote
garnizoenen waren aparte vrijgezellen-chambrees, evenals ‘Jannen’-chambrees (voor
Europeanen), maar in de kleine vestigingen was daarvan geen sprake. Daar sliep
iedereen tezamen in een barak: vrijgezellen, mannen en vrouwen, inheemsen en
Europeanen. Madelon Székely-Lulofs heeft daarvan een prachtige beschrijving
gegeven in het begin van De hongertocht.10
In de tangsi werd het dagritme bepaald en aangegeven door hoornsignalen, die de
reveille, de verschillende appèls en het begin en het einde van de ochtend- en
middagdienst aangaven. Tijdens de diensturen verbleven de vrouwen in de
vrouwenloods. Daar bereidden zij het middag- en avondmaal, dat door de gezinnen
samen in de chambrees werd gebruikt. De vrijgezelle fuseliers aten in de
compagnieskeuken.
De tangsi wordt wel vergeleken met een gezellige, rommelige kampong, dankzij
de aanwezigheid van veel kinderen, veel wandluizen en veel huisdieren, zoals apen
en badjings, klapperratten met hun vrolijke pluimstaart.
Tegen het fenomeen van het zogenaamde ‘kazerne-concubinaat’ was in christelijk
Nederland veel verzet en weerzin. In 1880 zei S.E.W. Roorda van Eysinga in de
Tweede Kamer: 'In de kazerne slapen soms in eene zaal een honderdtal soldaten met
hunne huishoudsters op kribben zonder gordijnen, en oefenen daar ten aanzien van
iedereen de geslachtsgemeenschap uit zonder enige betamelijkheid, gelijk stieren,
hengsten, katers, negers, Hottentotten [...].’11
Er konden natuurlijk onwelvoegelijke toestanden zijn, dat is waar. Zeker als de
commandanten zich weinig gelegen lieten liggen aan de situatie in de chambrees en
daarop weinig toezicht hielden. Het waren immers over het algemeen ruwe mannen
en vrouwen in een opgefokte, amorele sfeer. Er was weinig sociale controle, het
alcoholgebruik was groot en de grens tussen prostitutie en concubinaat kon behoorlijk
vaag zijn. Maar de legerleiding wist maar al te goed dat de moentji's, zoals
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de concubines genoemd werden, ondanks alles een beschavende, in ieder geval
temperende invloed hadden op de levenswijze van de fuseliers. Dat kon met harde
gegevens worden gestaafd. Samenwonende soldaten leidden een meer geregeld leven,
dronken minder en leden aanzienlijk minder aan geslachtsziekten. Vooral dat laatste
was een hele winst: het was normaal dat van de Europese fuseliers 45% geslachtsziek
was.12
Het concubinaat stond dan ook gewoon in het Reglement op den Inwendige Dienst,
artt. 137-142. De moentji moest toestemming van de commandant krijgen om in de
tangsi te wonen; hiervoor moest zij een verklaring van goed gedrag overleggen. Zij
werd in een register opgenomen en kreeg een toegangspasje. Zij wist dat zij
onderworpen was aan de regels en disciplinaire maatregelen van de tangsi.

De soldatenvrouwen
Ook die hadden een collectieve bijnaam: Sarinah. Zij werden aangeduid als njai of
moentji. ‘Mondje pedis’, noemden de Europese soldaten hen, vanwege hun grote
waffel.
De rechtspositie van de moentji was slecht, om niet te zeggen nonexistent. De
soldaat kon haar naar willekeur wegsturen of achterlaten als hij verkaste. Dan kreeg
ze een ontslagbriefje en stond ze letterlijk op straat. Van een pensioen of iets dergelijks
was voor haar geen sprake. Als de Europese vader haar kind erkende, moest zij er
formeel afstand van doen en verloor zij de ouderlijke macht.13 Als de man sneuvelde,
werd zij teruggestuurd naar de streek van herkomst. Maar hiervoor voelde zij meestal
weinig. Het had ook weinig zin, omdat zij vaak geheel vervreemd was van haar
oorsprong.
Haar positie werd echter versterkt door de omstandigheid dat er altijd te weinig
vrouwen waren. Zij gingen eenvoudigweg over op een andere man. Het gebeurde
ook dat een witharige grootmoeder, reeds enige malen weduwe, officieel stond
ingeschreven als de vrouw van de jongste soldaat van een brigade. Zij kookte en
waste dan voor een aantal mannen en hield hun kleren op orde.14 Zo was iedereen
tevreden.
Zoals gezegd, de legerleiding wist drommels goed dat de moentji's belangrijk
waren voor de moraal en het moreel van de troep. Maar laten wij geen romantisch
beeld van deze vrouwen koesteren. Zij kwamen niet uit het meest beschaafde deel
van de inheemse bevolking. Het waren over het algemeen niet echt fatsoenlijke
meisjes. En het waren zeker geen doetjes.15 Zij trokken mee door de jungle naar
afgelegen posten, waar het leven hard en zwaar was. Soms namen zij, de kretek in
de mondhoek, gewapenderhand deel aan gevechten. Natuurlijk kwam het ook voor
dat zij met haar man een goede, liefdevolle relatie kreeg en dat zij ook na de dienst
bij elkaar bleven. Er waren Europese fuseliers die hun moentji huwden.
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Omstreeks 1920 was er een spontane beweging in Nederlands-Indië die voorstelde
een monument op te richten voor de onbekende KNIL-soldaat. In de hogere echelons
voelde men er niets voor. Men voorzag allerlei giftige, uitzichtloze discussies over
de rang en de landaard van die onbekende soldaat. De legerleiding, ook niet op het
achterhoofd gevallen, suggereerde een oplossing. Als er een monument moet komen,
gaf zij te kennen, dan een voor de onbekende moentji. Het zal u niet verbazen dat
dit plannetje niet is doorgegaan.
Fred Lanzing (Bandung, 1933) is antropoloog met een grote belangstelling voor de
koloniale geschiedenis. Hij publiceerde hierover in Maatstaf, Hollands Maandblad
en Indische Letteren. Zijn verhalenbundel Vannacht gaan wij op pad verscheen in
1996. In 2002 verscheen de historische novelle Gerucht op de wind. In 2004 zal zijn
monografie Soldaten van smaragd, mannen, vrouwen en kinderen in het KNIL,
1880-1914 verschijnen. Hij werkt en woont in Amsterdam.

Uit: W. Cool, De Lombok Expeditie. Batavia-'s-Gravenhage 1896.
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Van dronken Lewie, de rooie en andere liremannetjes
Jaap de Moor
Op 25 december 1886 verliet Alexander Cohen, soldaat-schrijver bij het Koninklijk
Nederlands-Indisch Leger (KNIL) de beruchte militaire gevangenis van Pontjol. Hij
werd uit het leger verwijderd als zijnde ‘volstrekt onhandelbaar’.1 Zo eindigde de
korte, maar stormachtige militaire loopbaan van een jeugdige Friese dwarsdrijver in
de Oost. Van de vier jaar had hij er tweeëneenhalf in het cachot doorgebracht. Maar
ze hadden hem niet klein gekregen! Bijna vijftig jaar later beschreef Cohen
(1864-1961) zijn dienstervaringen in geuren en kleuren in zijn magistrale boek In
Opstand (1932). Het is zonder twijfel het beste en geestigste proza dat uit het KNIL
is voortgekomen. Na zijn onfortuinlijke ervaringen werd Cohen journalist - ook dat
bracht hem overigens in het cachot, toen hij op 6 september 1887 op de Stationsweg
in Den Haag koning Willem III luidkeels uitschold voor gorilla.
Zo als Cohen waren er niet veel. Wel kwam het vaker voor dat mannen na een
korte kennismaking met het KNIL snel hun heil elders zochten en zich ontwikkelden
tot schrijver. Willem Walraven (1887-1943) bijvoorbeeld. Hij begon als
soldaat-telegrafist, maar hield het al gauw voor gezien. Het lijkt erop dat échte
schrijvers bij het KNIL weinig te zoeken hadden. In zijn algemeenheid lijkt deze
constatering wel juist, maar toch wil dit artikel de andere kant belichten en aandacht
besteden aan schrijvende militairen van het KNIL. Want die zijn er ook geweest, al
waren ze lang niet allemaal van het kaliber van Cohen. We doen er goed aan geen
al te strenge literaire maatstaven aan te leggen, maar simpelweg te zoeken naar de
literaire voortbrengselen van militairen in welke vorm dan ook, korte verhalen,
romans, herinneringen. Dan zien we dat KNIL-militairen beslist niet alleen het zwaard
hanteerden, maar ook de pen. En dat sommigen dat met grote vaardigheid deden.
Dit artikel pretendeert niet een overzicht te bieden, het wil slechts een aantal
voorbeelden presenteren uit verschillende tijdvakken en tegelijk pogen een
karakterisering te geven van de literaire nalatenschap van het KNIL. De literaire
productie van het KNIL, zo zal worden betoogd, droeg bovenal een voorlichtend,
een didactisch en een kritisch, ‘bewust-
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makend’ karakter. De militaire auteurs wilden de koloniale militair, wiens reputatie
zo belabberd was, in het volle licht plaatsen en de lezer ervan overtuigen dat het met
hem zo erg niet gesteld was. Zij namen het soms hartstochtelijk op voor wie zij zagen
als de verschoppeling van de koloniale maatschappij en zij spraken hun
verontwaardiging uit over de Nederlandse overheid die de diensten van de militair
dankbaar incasseerde, maar geen vinger uitstak voor de verbetering van zijn lot.

Voorlopers
In de eerste helft van de negentiende eeuw, eigenlijk tot de Atjehoorlog, is de literaire
oogst nog niet zo groot. Pas na 1860 komt de literaire productie op gang. Het zijn
twee literair geïnteresseerde officieren die daartoe de aanzet hebben gegeven en de
toon hebben gezet: majoor W.A. van Rees (1820-1898) en luitenant-kolonel M.T.H.
Perelaer (1831-1901), beiden met een lange staat van dienst, ook te velde, met name
op Borneo en Celebes in de jaren 1850. Zij kozen thema's uit het militaire leven in
Nederlands-Indië, korte verhalen over oorlogsepisoden (‘krijgstaferelen’), schetsen
van het garnizoensbestaan, biografieën van oorlogshelden, maar daarnaast ook
schetsen en romans over nietmilitaire onderwerpen. Voor een deel was hun werk
autobiografisch. Zo laat Perelaer in zijn Naar den equator (1884) soldaat Herman
Riethoven opdraven, die - precies zoals Perelaer zelf - rechtstreeks van het seminarie
Rolduc via Batavia bij de koppensnellende Dayaks terechtkwam.2 Voor beide auteurs
geldt dat zij zeer breedsprakig waren, een roman in twee delen is wel het minste. Dat
maakt het lezen niet altijd tot een genoegen. Vooral Perelaer, die tot het eind van de
negentiende eeuw bleef publiceren, kreeg erkenning: enkele boeken werden vertaald
in het Duits en Engels en hij werd tot lid benoemd van de Maatschappij voor
Nederlandse Letterkunde en van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde, beide te Leiden. Maar ook Van Rees, die bekend stond als ‘krijgs- en
letterkundige’, een combinatie waarvan men tegenwoordig nog slechts zelden hoort,
was een geliefd auteur die het na afloop van zijn militaire carrière bracht tot lid van
de Algemene Rekenkamer.3
Wat wilden zij bereiken met hun literaire werk? Hun doel was in de eerste plaats
het lezende publiek in Nederland bekend maken met het leven in Nederlands-Indië
in het algemeen en met dat van de militairen in het bijzonder. Het militaire bestaan
schilderden zij af, naar het voorbeeld van de toen veel gelezen Alfred de Vigny
(Servitude et grandeur militaires, 1835), als dat van een paria. Zij wilden de lezer
‘voorlichten’ door middel van hun romans en verhalen. Hoe leefden de militairen in
het garnizoen, op een buitenpost of op expeditie? Hoe zat het nu eigenlijk met dat
kazerneconcubinaat, waar men in Nederland met af-
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schuw over hoorde? Zij poogden begrip te kweken voor de ‘Indische toestanden’ en
het blazoen van de kolonialen op te poetsen. En zij wilden kritiek uitoefenen op de
manier waarop Nederland met zijn militairen in de kolonie omging. Zij wilden de
natie en de politiek wakker schudden en oproepen tot een meer verantwoordelijke
houding ten opzichte van de militairen. Hun werk was één groot pleidooi voor een
betere behandeling van de koloniale militairen. Neem bijvoorbeeld Van Rees' verhaal:
‘Een inlandsch luitenant’, over een Javaanse militair, Saridin, die zich wist op te
werken tot luitenant, maar zich uiteindelijk door verdrinking van het leven beroofde
uit frustratie over de door hem gevoelde discriminatie. Een dramatische aanklacht
tegen de achterstelling van de inheemse militair.4
Beide auteurs schrokken niet terug voor melodramatische contrasten, zwaar
aangezette typeringen en heftige emoties. Zij streefden naar een realistische, weinig
verhullende beschrijving van de maatschappij. In de traditie van het naturalisme,
waartoe Perelaer zich met zo veel woorden bekeerde, wilden zij sociale wantoestanden
schetsen en laten zien dat het kwaad in de maatschappij stak, niet zozeer in de
individuele mens of in de schrijver. ‘Met tegenzin’, zo bekende Perelaer, toonde hij
de meest walgelijke toestanden, alles om de verrotting van de maatschappij
overtuigend in beeld te brengen.5 Het karakter van hun hoofdpersonen bleef vaak
nogal clichématig en was niet uitgewerkt. Hun romans waren tendensromans. Vooral
Perelaers tamelijk drakerige Baboe Dalima is daar een voorbeeld van. In zwaar
aangezette scènes toont Perelaer de verwording van de mens door opiumgebruik en
legt hij de verantwoordelijkheid voor dit maatschappelijke probleem bij een falende
overheid die het systeem van opiumpacht had gecreëerd. Perelaers roman Borneo
van zuid naar noord. Ethnografische roman (1881) - het verhaal van vier deserteurs
die vermomd als mohammedanen door Borneo trekken - toont de Dayakmaatschappij
in zijn bizarre barbarij en leest soms als een etnografisch verslag.6 Perelaer kon zo
uitvoerig stilstaan bij het - vermeende - karakter van de Dayakse samenleving omdat
hij een aantal jaren als civiel gezaghebber had gediend - een taak die regelmatig door
KNIL-officieren werd uitgeoefend. De koppensnellende Dayaks hadden natuurlijk
het voordeel van het exotische, het huiveringwekkende en het sensationele. Perelaer
buitte dat ten volle uit met zijn bijna wellustige beschrijvingen van de bloeddorstige
rituelen van de koppensnellers.

De Atjeh-oorlog, 1873-1903
Het hoogtij van het militaire proza valt samen met de Atjeh-oorlog die de gemoederen
zo intens heeft beziggehouden. De zich voortslepende oorlog vestigde de aandacht
op de koloniale soldaat, zowel op het slagveld als in de tangsi. Het was een crisistijd
voor het KNIL. Het leger
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wankelde en bezweek bijna onder de last van de oorlog. Dit miste zijn uitwerking
niet op het sodatenleven dat vooral in de jaren 1870 en 1880 zeer slecht was. De
huisvesting was armzalig, de verzorging beneden peil, de sterfte hoog; het was een
tijd vol ontberingen. Pas vanaf de jaren 1890 begon de situatie aanmerkelijk te
verbeteren, gelijkopgaand met de kerende krijgskansen voor het leger.7
Het was echter niet alleen ten gevolge van de oorlog dat de literaire productie
toenam. Dat kwam simpelweg ook voort uit het feit dat steeds meer Nederlanders
en andere Europeanen zich in Indië vestigden. De economie was geliberaliseerd, de
economische ontwikkeling nam een hoge vlucht, duizenden vestigden zich nu in de
kolonie, onder wie ook steeds meer Europese vrouwen. Dit leidde in Nederland tot
meer interesse voor koloniale zaken en tot een grotere behoefte aan informatie over
de kolonie. Na 1880 vond een ware hausse plaats in de koloniale literatuur, die de
uitdrukking vormde van deze nieuwe situatie. Ook voor het werk van militaire
schrijvers bestond veel interesse. Het publiek las de militaire verhalen met graagte.
De oorlog in Atjeh zorgde er voor dat de reputatie van de koloniale militair op een
dieptepunt belandde. Hij werd beschouwd als het uitschot van de maatschappij, altijd
dronken als hij was, zedeloos vanwege het samenwonen met de inheemse huishoudster
(de nyai), geneigd tot uitspattingen en geweld. ‘Hij die vader en moeder heeft
vermoord is nog te goed om naar de Oost te gaan’, zo vatten de tijdgenoten hun
opinie over de koloniale soldaat kort samen. Toch doen we er goed aan de slechte
naam van de koloniale militair fors te relativeren. Die reputatie is hem vooral bezorgd
vanuit Nederland. Christelijke zedelijkheidsverbeteraars, drankbestijders en
confessionele politici die zich toen voor het eerst met de koloniën gingen bemoeien,
bezorgden hem een veel slechtere naam dan hij verdiende - en het was een beeld dat
lang zou blijven hangen. De militaire schrijvers van het KNIL liepen er - vergeefs tegen te hoop.
Een van de meest nuchtere auteurs, de Duitse onderofficier August Prell, steekt
de draak met de negatieve beeldvorming in zijn Ge-eft acht! Schetsen uit het Indische
soldatenleven (1893): Het zijn vooral, schrijft hij ‘[...] enkele hoogmogende
geestelijken en middernachtzendelingen die de banvloek hebben uitgesproken over
de schurftige schapen in hun kudde’, die de militair veel schade aan zijn reputatie
hebben toegebracht.8 Zij stellen het voor ‘alsof Satan het gehele leger in erfpacht
heeft’.9 Zijn boek, op laconieke en opgeruimde toon geschreven, biedt een wisselende
kijk op de grandeur en misère van het militaire bestaan, verzwijgt niets, praat niets
goed, maar zeurt ook niet. Het waren nu eenmaal geen koorknapen, die koloniale
soldaten. En juist omdat de overheid hen zo stiefmoederlijk behandelde, bleef de
soldaat vaak niet veel anders over dan zijn heil in de drank te zoeken, daarvan was
Prell overtuigd. Een menigte ‘liremannetjes’ (militairen die zich een delirium

Indische Letteren. Jaargang 19

63
dronken) bevolkt de bladzijden van zijn boek. Er was er maar één die de koloniale
militair van de drank kon afhouden, zijn nyai. Prell laat dan ook diverse krachtdadig
optredende nyais de revue passeren en betoont zich een bewonderaar van de vrouw
die het leven van de militair richting gaf en hem behoedde voor afglijden.10 Zijn
eindoordeel is niet ongunstig, zelfs over het werfdepot in Harderwijk, het ‘riool van
Europa’, is hij mild gestemd. Alleen niet over de Harderwijkers zelf, dat waren
gewetenloze, hebzuchtige lieden, in zijn ogen, die het op zijn handgeld hadden
gemunt. ‘Arme, arme rijksdaalders’, schrijft hij, ‘hoe rolden ze mij uit den zak.’11

Te velde
De jaren rond de eeuwwisseling en de eerste decennia van de twintigste eeuw hebben
nog een flink aantal andere schetsen en herinneringen opgeleverd. Vooral Duitse
militairen betoonden zich goede schrijvers. Sommigen kwamen met een
autobiografisch geschrift, vaak gevuld met interessante observaties, anderen met min
of meer fictieve verhalen.12
Afgezien van de schetsen van het leven van de militair in garnizoen, trachtte een
aantal schrijvers de sfeer van het leven te velde op te roepen en daadwerkelijke
krijgservaringen weer te geven. De beste hiervan was ongetwijfeld kapitein J.P.
Schoemaker. In de laatste twee decennia van de negentiende eeuw publiceerde hij
tientallen ‘krijgsschetsen’, soms eerst in de vorm van een feuilleton in de krant.13 Het
waren krijgstaferelen in de echte zin van het woord; ze dragen titels als ‘gevecht
bij...’, ‘de overval van...’, of ‘de verovering van...’. Zijn bedoeling was, zo blijkt uit
een naschrift bij een van zijn bundels, te laten zien dat ‘de heldengeest onzer kloeke
voorouders nog niet in den Nederlander is uitgedoofd’.14 Ook wilde hij het publiek
voorhouden dat Nederland niet moest opgeven in Atjeh - er gingen stemmen op om
het gebied te ontruimen omdat de oorlog toch niet viel te winnen -, maar doorzetten
onder het aan Jan Pietersz. Coen ontleende motto ‘Ende dispereert niet’. Vroeger of
later zullen ‘onze dappere wapenbroeders’ triomferen, was de boodschap van
Schoemaker. Ondanks zijn nationalisme en chauvinisme slaagt hij er in om een
sobere, onopgesmukte en realistische schildering te geven van het krijgsgewoel. Dat
het niet om een gewone, ‘conventionele’ oorlog handelde, benadrukte hij keer op
keer.15 Het lezerspubliek kreeg zodoende een goede indruk van de realiteit van de
guerrilla en de contra-guerrilla. Hij had daarnaast een goed oog voor de persoonlijke
drama's en voor de verschrikkingen die het oorlogsgeweld voor de militairen in petto
had.
Dat laatste was ook het geval bij zijn collega, kapitein Wilhelm Jaeger, een Duitse
militair, die rond 1890 tal van korte verhalen publiceerde onder andere in De Gids
over de strijd in Atjeh; zij verschenen later gebundeld onder de merkwaardige titel
Van Ginds. Herinneringen van een
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jong invalide.16 Ze behoren tot de beste Atjehverhalen die er zijn. Jaeger is bijzonder
goed in het oproepen van een treffend sfeerbeeld van de guerrilla-oorlog. De sinistere
sfeer van de patrouilles in het woud, de plotselinge overval door gewapende Atjehers,
die binnen een minuut weer weg waren maar wel dood en verderf hadden gezaaid,
het contrast

Losse omslag van M.H. du Croo, Jan Fuselier. Schetsen uit het Indisch soldatenleven (Amsterdam
1916).
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tussen de lieflijke natuur en de onbarmhartige dood, de stemming van angst en
depressie van de militairen in geïsoleerde junglebivaks.17
Jaeger is geen ‘voorlichter’, die het publiek bekend wil maken met het leven van
de militairen; zijn verhalen geven eerder uiting aan verontwaardiging, aan een
aanklacht, een j'accuse. Tegen Nederland dat zijn soldaten laat verkommeren in een
uitzichtloze oorlog, laat sterven in vergetelheid en minachting. En tegen het
Nederlandse publiek dat weinig van de oorlog wil weten. ‘Laten we nou eens
ophouden’, zegt iemand in een van Jaegers verhalen tegen zijn buurman, een veteraan
uit Atjeh, ‘met dat eeuwige gezanik over den Atjeh-oorlog en over wat verstandigers
praten. Ik voor mij, ik ben voor de school met den bijbel, en jij, buurman?’18
In het bovenstaande zijn stiekempjes enkele van origine Duitse militairen het erf
van de Nederlandsch-Indische literatuur binnengesmokkeld. Zij verdienen het
vanwege hun talent. Hun stijl is levendig, hun oordeel kritisch, maar ook vaak nuchter
en zonder rancune. Het koloniale leger heeft hen niet teleurgesteld, natuurlijk, er
waren onbarmhartige zaken, er was vooral veel mis met het strafstelsel van het leger.
Hun impliciete boodschap was: verbeter de leefomstandigheden en de salariëring
van de militairen, maak het voor hen mogelijk te trouwen en schaf het barbaarse
strafstelsel af, dan zal de kwaliteit van de militairen vanzelf verbeteren en de kritiek
verstommen. Zo is het ook min of meer gegaan, maar pas na 1920 toen grootschalige
verbeteringen plaatsvonden.
Ook hun collega-schrijvers namen het in hun verhalen vaak op voor de gewone
militair. Ruwe bolster, blanke pit, dat was de teneur van het literaire werk van
bijvoorbeeld M.H. du Croo (1887-1951), een officier die na de Eerste Wereldoorlog
onder verschillende pseudoniemen veel heeft gepubliceerd over het koloniale militaire
leven. Zijn beste werk is ongetwijfeld Jan Fuselier.19 Een bonte parade van typetjes
passeert de revue in de stijl van ‘leer ze mij kennen, onze fuseliers’. Wederom
ontmoeten wij een flink aantal liremannetjes, ‘dronken Lewie’, bijvoorbeeld, die
voortdurend de petoet indraait, ‘de rooie’ en tal van andere militaire archetypen. De
boodschap van het boek: Jan Fuselier mocht dan zijn streken en zwakheden kennen,
hij wás er als je hem nodig had! Bij Du Croo begint eigenlijk al een soort
nostalgisering. Het oude KNIL dat hij met zo veel verve beschreef, was al aan het
verdwijnen.20

Op jacht
Nog een laatste genre dient genoemd, het jachtverhaal. Hoewel er veel gejaagd werd
op groot wild, vinden we het thema niet vaak terug. Nu ja, bij Tjalie Robinson
natuurlijk, maar hij was geen militair. Onder de militairen was de jacht populair.
Plaatsing op een ‘buitenpost’ was voor
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jagers een godsgeschenk. De officier J.C. Brasser (1880-?) is hier de beste
vertegenwoordiger van. Hij wijdde er een boek aan, in 1926, minder
levensbeschouwelijk dan Tjalie Robinson, maar meer gevuld met verhalen uit de
praktijk van de jacht.21 Zij waren bestemd, schreef hij, ‘voor jachtliefhebbers’, maar
ook voor ‘natuurvrienden’ en ‘gezonde jongelui’, die van avontuurlijke verhalen
houden.22 Brassers verhalen vertonen die combinatie van geëxalteerdheid en
nuchterheid die kenmerkend is voor het jachtverhaal en doen af en toe denken aan
Wilfred Thesiger (1910-2003), Groot-Brittannië's laatste ontdekkingsreiziger, die
zo meeslepend over de jacht op groot wild in Brits-Indië en Afrika heeft geschreven.
Brassers verhalen over de jacht op olifanten, rinocerossen, krokodillen, slangen,
kasuarissen en andere dieren, zijn uitermate boeiend, levendig, goed geschreven,
terwijl ze bovendien nog veel aardige wetenswaardigheden bieden over de Indische
flora en fauna, over het militaire bivakleven en de gebruikelijke patrouillegang. Aan
dat laatste wijdde hij een apart boek dat gevuld is met levendig beschreven taferelen
uit het militaire bestaan op expeditie en in het garnizoen.23
In de jaren 1920 en 1930 droogde het literaire adertje van het KNIL snel op. Een
nieuw type militair deed zijn intrede, braver, gedisciplineerder, maatschappelijk meer
geaccepteerd, terwijl tegelijkertijd het avontuurlijke rimboeleven in Indië voorgoed
voorbij was. De nieuwe, moderne KNIL-militair schaamde zich wel enigszins voor
die oude ‘kolonialen’ en wilde er liever niet te veel meer over horen. Maar met het
verdwijnen van het schilderachtige type, verdween eigenlijk ook elke literaire
aanvechting of aanleiding om iets moois te boek te stellen. Alleen een links en
anti-militaristisch sentiment zorgde nog voor een bijzondere uitgave: S. Franke's Jan
Fuselier (1934), een schrille aanklacht tegen kolonialisme en militarisme.24 Hierna
werd het stil. Na 1945 werd het literaire podium vooral door militairen van de
Koninklijke Landmacht betreden. Maar dat is dan een ander verhaal.
J.A. de Moor is militair historicus en verbonden aan het Instituut voor Militaire
Geschiedenis van het ministerie van Defensie te Den Haag. Hij publiceerde
verschillende boeken en artikelen over onder andere de Nederlandse en koloniale
militaire geschiedenis. Hij promoveerde in 1999 op het boek Westerling's oorlog.
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1 Cohen, Alexander. In opstand. Amsterdam: Van Oorschot, 1976, p. 124
2 Perelaer, M.T.H. Naar den equator. Met een voorspel: van pastoor tot soldaat. Rotterdam:
Elsevier, 1884.
3 Zie de korte biografieën in Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, deel V, p. 465-466
(Perelaer) en p. 568 (Van Rees).
4 Rees, W.A. van. Toontje Poland, voorafgegaan door eenige Indische typen. Arnhem: Thieme,
1867, deel I.
5 Perelaer, M.T.H. Baboe Dalima. Rotterdam: Elsevier, 1886, twee delen. In het voorwoord
schrijft Perelaer: ‘[...] wij Hollandse naturalisten, zoals Netscher’, verwijzend naar de schrijver
Frans Netscher (1864-1923), die geldt als een van de eerste naturalistische schrijvers van
Nederland.
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14 Schoemaker, J.P. Schetsen uit den Atjeh-oorlog. Den Haag: Van Stockum, 1888, p. 143.
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politieke partijen.
19 Croo, M.H. du. Jan Fuselier. Schetsen uit het Indische soldatenleven. Amsterdam: Meulenhoff,
1916.
20 Deze trend van nostalgisering zette zich later voort, bijv. in Lezer, Leo. Cantinevertellingen.
Humor en tragiek uit het oude KNIL. Den Haag: L.A. Lezer, 1950. Het kwam uit in het jaar dat
het KNIL werd opgeheven.
21 Brasser, J.C. Jacht op groot wild in Nederlands Oost-Indië. Zutphen: Thieme, 1926.
22 Brasser 1926, voorwoord.
23 Brasser, J.C. Soldatenleven in de Indische wildernis. Zutphen: Thieme, 1930.
24 Franke, S. Jan Fuselier. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1934.
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Ch.E. du Perron from his dearest friend: Edy. Coll. mr. A.E. du Perron.
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‘Kapwond tot op den beenige schedel’
Vechten van man-tot-man in het Land van Herkomst
Harm Stevens
‘Arcola’ is de titel van een verhaal waarin Vincent Mahieu een vechtpartij op een
houten brug over de Kali Tjipinang in Meester Cornelis beschrijft.1 Het handgemeen
begint met een uit de ‘rechterschouder katapultende vuistslag’ en ontaardt onder
meer in het stuk stampen van iemands hoofd tegen het brugdek en ‘een slag tegen
het strottehoofd dat alle geluid afsneed’. Het gewelddadige treffen eindigt met het
wankele weglopen van de oude, maar onverschrokken schrik-van-de-buurt Da Cunha,
nadat deze ‘driemaal met korte afgebeten rukken de slijmstreng los van zijn mond’
heeft gespuugd. Het bloed dat uit zijn mond stroomde had zijn ‘witte snor vermiljoen
gekleurd’. Da Cunha had gevochten als ‘een zwiepend zwaard in gescheurde,
bloederige windsels’.
De details van de kloppartij zijn door Mahieu met veel gevoel voor lichamelijke
intimiteit opgetekend. Mahieu's beschrijving druipt van bloed, slijm en kwijl. De
vechtpartij zindert van onnavolgbare dynamiek. Logica en motief ontbreken. Mahieu
laat de deelnemers vechten ‘met een soort vreugde - lang gezocht en eindelijk
hervonden’ en ‘een geweldsverlangen van vele generaties’. ‘Arcola’ is een wellustige
lofzang op het vechten om het vechten, een schaamteloos eerbetoon aan ouderwetse
vechtersbazen.
Arthur Edwin Batten (1900-1969) was ook een vechtersbaas. In 1969 bracht Mahieu
alias Tjalie Robinson in Tong Tong een laatste saluut aan Batten, de man die model
stond voor Arthur Hille, hoofdpersoon in ‘Dubbelportret van Arthur Hille’, hoofdstuk
25 in E. du Perrons Het Land van herkomst (1935). Volgens Tjalie Robinson behoorde
Batten tot een uitstervende soort, ‘zij die weigerden toe te geven aan een slap en
week en gemakkelijk leventje, en verkozen hard en sterk te zijn’.2 Iedere Indischman,
zo beweerde Tjalie Robinson, had wel een paar van die ‘kwanten’ gekend zoals hij
deze beschreven had in de figuur van ‘de ouwe Da Cunha’, die net als Batten
Atjeh-veteraan was. Toen Tjalie Robinson zijn kameraad opzocht in Paramaribo
waar Batten de laatste jaren van zijn leven woonde, trof hij hem op ‘het achtererf
van zijn
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geheel Indisch gehouden woning, bezig met pistoolschieten [...], een vaste hand en
een nimmer knipperend oog waren hem liever dan het uren zitten in TV fauteuils’.3
Tjalie Robinson bewonderde Edy Batten, die hij de oude deugden van de Perzische
adel toedichtte. Behalve met de ‘ouwe Da Cunha’ vergeleek hij Batten met Cassius
Clay.4
E. du Perron had denkende aan zijn jeugdvriend Edy Batten een andere associatie.
Du Perron laat zijn alter ego Arthur Ducroo in ‘Dubbelportret van Arthur Hille’ over
Batten alias Hille zeggen dat deze ‘misschien een pracht van een SA-leider had
kunnen zijn’.5 Toch is het dubbelportret van Arthur Hille doortrokken van sympathie
en bewondering. Batten beschikte volgens Du Perron over een ‘werkelike voorraad
eerlikheid en goedheid’.6 Maar bij al die goedaardigheid worden er in het
‘Dubbelportret’ toch veelvuldig rake klappen uitgedeeld. Zo wordt iemand ‘de pitji
[Bataviaas mutsje] van het hoofd geslagen’, op een drietal dronken soldaten wordt
een stok ‘stukgeslagen’ en een koetsier wordt op een afgelegen plek geranseld met
‘het stuk hout waarmee sado's gestut worden’.7 Dader is steeds de held van het verhaal:
Edy Batten alias Arthur Hille, die gedurende zijn jonge jaren de schrik van buurt,
school en verenigingsleven was. Batten dwong achting af, met de vuist (en eventueel
een stuk hout), maar ook met ‘een ruw soort humor die hem al om zijn tong gevreesd’
maakte, zoals Du Perron noteerde.8
‘Arthur Hille vroeg Atjeh aan, de enige plek in Indië waar een militair nog echt
militair kan zijn [...].’9 Met deze zin vangt het tweede deel van het ‘Dubbelportret’
aan. Na de ‘kinderlike omgang’ van twee Indische kameraden, de kluchtige ‘toneelen’
van een gedeelde jeugd in de tamelijk onbezorgde omgeving van
gymnastiekvereniging, HBS en fuifjes, vindt een wisseling van decor plaats. Deel
twee van het ‘Dubbelportret’ wordt bepaald door het oorlogstoneel van Atjeh, de
onrustige streek in Noord-Sumatra waar Batten in de jaren 1920 als officier diende
in het KNIL. Ook het perspectief verandert. Du Perron laat nu vooral Hille vertellen.
Op 26 november 1930 ondernamen Batten en Du Perron gezamenlijk een treinreis
van Brussel naar Den Haag.10 Het is gedurende dit samenzijn geweest dat Batten zijn
‘verhalen van Atjeh’11 heeft verteld. Ruim vier jaar na deze ontmoeting schreef Du
Perron het ‘Dubbelportret’ met, zoals hij in de toelichting in het Greshoff-exemplaar
noteerde, ‘de stem van Batten duidelijk in mijn oren, vooral in de 2e helft’.12 Du
Perron laat die stem schel van de bladzijden opklinken, compleet met de ruwe humor
die Batten al in zijn jongensjaren om zijn tong gevreesd had gemaakt. Een gruwelijke
verminking wordt met een doeltreffend beeld geschetst: ‘Je moet de lui zien die
getjingtjangt worden opgeraapt, of de soldaten die gewond in de handen van de
Atjehers vallen, met de engelse vlag op hun gezicht getekend.’13
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Battens ‘verhalen van Atjeh’ zoals ze in het ‘Dubbelportret van Arthur Hille’ door
Du Perron zijn opgetekend, zijn deels terug te vinden in historische bronnen. Luitenant
Edy Batten werd in augustus 1924 bij het korps Marechaussee op Atjeh ingedeeld.
Ondanks de successen die de marechaussee in voorgaande decennia had geboekt
dankzij ‘rustelooze’ achtervolging van Atjehse verzetsgroepen, werd het verzet op
Noord-Sumatra nooit volledig gebroken. Bij tijd en wijle wakkerde de strijd tegen
het gouvernement opnieuw aan. In de jaren 1925 tot 1927 zag het KNIL zich vooral
ter Westkust van Atjeh gesteld tegenover opstanden. Voortdurend patrouilleren door
mobiele marechausseebrigades was noodzakelijk om de vijand op te sporen. Nog
steeds waagde de Atjehse vijand een drieste aanval met het blanke wapen.
Batten ondervond het aan den lijve in 1926, toen hij bij vijandelijke aanvallen
gewond raakte. Een tweetal notities in het ‘Officiersstamboek’ getuigt op
ijzingwekkende wijze van de gevechten en het opgelopen letsel. Zo staat er in
telegraafstijl: ‘19 juni 1936 bij aanraking met kwaadwilligen in Boven Troemon
huid[onleesbaar]wonde dwars verkoopende in R. bilstreek.’14 Twee maanden eerder
had Batten een klewanghouw op het hoofd te verduren gekregen of zoals in het
Stamboek staat opgetekend: ‘Bij klewangaanval te Oedjang Poelo landschap Kloeit
midden op het hoofd kapwond tot op den beenige schedel, dwars naar rechtsvoor.’15
De toedracht van dit laatstgenoemde gevecht wordt in het ‘Dubbelportret’ uit de
doeken gedaan. Hille vertelt: ‘Ik had nauwelijks de eerste vent neergelegd of de
tweede pakte mijn lijf. Omdat ik mijn armen niet meer vrij had, liet ik mij op hem
vallen; in de val kreeg ik één hand vrij, maar mijn klewang was beneden. Ik moest
dus naar boven stoten, en ik wist dat ik hem zó moest houden en niet zó, met het oog
op de ribben. Ik gaf hem het volle ding en ik zag zijn ogen draaien... en verdomd!
In hetzelfde moment, terwijl hij verrekte, titst-ie me van boven zijn lat door mijn
hoed. Je weet wel zo'n gevlochten soldatenhoed, meer tegen de zon dan wat anders,
ik had hem met een stormband onder de kin. Ik voelde de klap niet eens, maar meteen
was mijn hele smoel gewassen door het bloed.’16 Dát was dus het resultaat van die
‘kapwond op den beenige schedel’.
‘Ik verzeker je - zo schreef Du Perron op 22 mei 1935 in een brief aan Fred Batten
- dat mijn lezing precies is zooals Edy de zaak aan mij heeft verteld.’ Wel zet Du
Perron in dezelfde brief een vraagteken bij de ‘klewang-historie’ zoals deze hem was
meegedeeld: ‘Want als hij den man met zijn eigen klewang gemold had, dan wordt
de tik die hij er zelf dan nog mee krijgt, wel èrg onwaarschijnlijk, dat is te veel heen
en terug zelfs voor een klewang.’17
Het wapenfeit staat ook beschreven in het in 1929 uitgegeven Aanhangsel van het
voorschrift voor de uitoefening van de politiek-politioneele taak van het leger, dat
een uitgebreide reeks voorbeelden biedt uit de Indische
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krijgspraktijk, steeds beschreven door officieren. Ook de eerste luitenant Batten
leverde een bijdrage. In militair zakelijke stijl doet hij verslag van de klewangaanval
nabij Oedjong Poelo. Ook het man-tot-mangevecht dat Batten leverde, komt aan de
orde. De toedracht van het gevecht wijkt niet af van de ‘klewang-historie’ in Het
land van herkomst: ‘Ik zag een Atjeher in gebogen houding kappen naar een
achterovergevallen maréchaussée, waarop ik met 2, 3 houwen den aanvaller buiten
gevecht stelde. Het volgende oogenblik stond ik voor een anderen Atjeher, die
achteroverslaande, mij aan den arm meetrok. Op dezen korten afstand een rentjong
vreezende, stak ik hem toen mijn klewang dwars door het lichaam, waarop ik van
hem een klewanghouw op het hoofd kreeg.’18
Nog zo'n huiveringwekkende passage in het ‘Dubbelportret’ die in historische
bronnen is terug te vinden, is de toespraak die ‘een kommandant’ hield toen ‘ze’,
zoals Hille zegt, ‘bij ons begonnen de schijterigheid voor de atjehse klewangs te
bestrijden’. Hille refereert daarmee aan een toespraak die in werkelijkheid op 30
maart 1896 in het Maleis (de troep bestond immers volledig uit inlanders) geklonken
moet hebben op het terrein van het marechausseekampement te Koeta Radja.19 De
Atjehoorlog verkeerde op dat moment in een cruciale fase. In het voorjaar van 1896
vond een grootschalige militaire operatie plaats in de onherbergzame streek buiten
de eigen linies. In plaats van de defensieve tactiek die het KNIL er lang op had
nagehouden, werd nu gekozen voor de aanval. De peptalk die acht brigades
marechaussee moest doordringen van de gewenste offensieve geest werd uitgesproken
door kapitein en korpscommandant Jhr G.J.W.C.H. Graafland, die overigens twee
maanden na zijn aanmoedigende woorden bij een aanval op de stelling Ana' Galoeng
enkele vijandelijk schoten door de helmhoed en in het been moest incasseren,
waardoor hij de aanval eindigde in een tandoe [draagstoel].20
Hoe dan ook, Graaflands krachtige toespraak bleek gevleugelde woorden te
bevatten, die tot in lengte van dagen het esprit-de-corps van de marechaussee nogal
grotesk, maar toch treffend illustreerden. Hille gaf zijn versie van de toespraak als
volgt ten beste: ‘degene van jullie die van zijn karabijn geen gebruik maakt en alleen
klewang voor klewang stelt, daar zal ik tevreden over zijn. Maar degeen die ook zijn
klewang in de schee laat en zijn vijand met de blote handen wurgt, daar zal ik trots
op zijn en die zal zich eerst met recht mijn kind mogen noemen.’21
In het gedenkboek dat in 1940 ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van
het korps marechaussee verscheen, mochten Graaflands gedenkwaardige woorden
niet ontbreken. Het citaat wijkt weliswaar iets af van de versie in het ‘Dubbelportret’,
de agressieve toon en de boodschap zijn gelijk: ‘De Atjehers moeten vandaag bang
worden voor uw klewangs. En zoo gij met den klewang alleen vecht, zal ik tevreden
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wezen. Maar trotsch zal ik zijn indien gij mij bewijzen kunt geven van uw vijanden
met de handen te hebben aangegrepen en gedood. De ware moedige durft ook zonder
wapens zijn vijand aan.’22
Graaflands legendarische toespraak brult van de branie zoals ook het feitelijke
optreden van de marechaussee in Atjeh was doortrokken van branie en flink optreden.
Du Perron kon niet anders dan daarvoor bewondering opbrengen. Dat blijkt
bijvoorbeeld uit Du Perrons ondubbelzinnige verheerlijking van de strijd in Atjeh
en de rol van het elitekorps. ‘Het betreft dan ook de eeuwenoude botsing van moed
tegen moed’, zo beschreef Du Perron de oorlog in zijn bespreking van Zentgraaffs
Atjeh, ‘wrok tegen wrok, man tegen man, en in dit laatste opzicht vooral waren onze
marechaussees bewonderenswaardig: zij wisten te doden en zich te laten doden.’23
Man tegen man, doden en zich laten doden - Du Perron had een zwak voor de
romantiek van een dergelijke confrontatie. In een bijdrage getiteld ‘Pacifistisch
tweegesprek’ in de bundel Schrijvers getuigen tegen oorlog en militiarisme, kon Du
Perron het niet laten de gevechtsvliegeniers als eigentijdse helden te bestempelen:
‘zij vechten ook tegen elkaar, het is wie het snelste vliegen en duikelen en keren en
mikken kan, en als er een geraakt wordt is hij er onherroepelijk bij.’24 Die bewondering
is ook te vinden in het ‘Dubbelportret’ waar de ‘aviateurs’ door Du Perron worden
beschreven als ‘de laatste ridders’ die elkaar vonden in de lucht, ‘en het leven of
sterven was in die botsing totaal’.25
Het tweegevecht op leven en dood was voor Du Perron zelf in 1933 actueel toen
de schrijver zich schijnt te hebben voorbereid op een heus duel, dat uiteindelijk geen
doorgang vond.26 Du Perron schuwde het fysieke geweld niet, zoals blijkt uit het
fameuze vuistgevecht dat Du Perron leverde met de dichter Nijhoff op de stoep van
Américain te Amsterdam in december 1931.27
Maar dat vuistgevecht van twee opgewonden standjes uit het Hollandse literaire
wereldje viel natuurlijk in het niet bij Battens ‘verhalen van Atjeh’. Edy Batten had
in de Atjehse blang geduelleerd op het scherpst van de snede en Du Perron liet hem
er indringend over vertellen: ‘Als-ie [de tegenstander] dan aan je voeten ligt en je
ziet dat je toch nog vlugger bent geweest dan hij, dat je hèm gedaan hebt wat hij jou
wou doen, dan denk je niet over bloed of moord of zo, dan heb je maar één gevoel:
trots. Zo'n vent is een roofdier voor je, en je voelt jezelf een màn!’28 De verhalen van
Batten zijn grimmiger dan het opgetogen en wellustige knokverslag dat Vincent
Mahieu met Arcola leverde. Maar zowel Du Perron als Mahieu laten strijd en gevecht
bestaan als een fenomeen waar de man zijn levenslust op kan botvieren. Geweld,
confrontatie, heerszucht, mannelijke trots, niet denken over ‘bloed of moord of zo’
- de branie van Edy Batten wees Du Perron met straffe hand de weg naar zijn land
van herkomst.
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Harm Stevens (1969) is historicus en werkzaam als conservator in het Legermuseum
te Delft. Hij is de samensteller van de in 2003 verschenen bundel De
Nederlands-Indische geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw in meer
dan 100 verhalen (uitgeverij Van Gennep).
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De moraal van het verhaal
Goed en fout, toen en nu in Mangunwijaya's roman De wevervogels
Edwin Wieringa
Het officiële geschiedverhaal over het koloniale verleden vervult in Indonesië een
identiteitsvormende functie. Een moraliserende geschiedopvatting heeft een nationale
mythe ontworpen over een eeuwenlange worsteling van ‘Indonesiërs’ met de vreemde
onderdrukker. Vooral na 1970 ontwikkelde zich een ware ‘pahlawan-industrie’,
waarin de verering van nationale helden, de pahlawan, gestalte kreeg in patriottische
levensbeschrijvingen van prominente landgenoten.1 De ‘held’ die geschiedenis
gemaakt heeft, is steevast begiftigd met opofferingsgezindheid, dapperheid,
rechtvaardigheid, vastberadenheid en andere bewonderenswaardige eigenschappen.
Deze voorbeeldfiguur uit het verleden dient als inspiratiebron bij de ‘strijd’
(perjuangan) die in het heden gestreden moet worden ten dienste van de opbouw
van het vaderland.
Tegen deze achtergrond getuigde het daarom van durf dat in 1981 de
rooms-katholieke geestelijke en mensenrechtenactivist Yusuf Bilyarta Mangunwijaya
(1929-1999) zijn roman De wevervogels (Burung-burung Manyar) het licht deed
zien.2 Zijn historische roman, waarin een Indonesische antiheld als hoofdpersonage
figureert, staat namelijk haaks op de geijkte eenheidsproducten van de dominante
pahlawan-industrie. Het grootste deel van De wevervogels bevat de ikvertelling van
Setadewa of kortweg Teto, een ‘kazernekind’ (anak kolong) uit Magelang, eindigend
als een fictieve autobiografie met de dagtekening ‘Magelang, 6 mei 1979’, gevolgd
door diens handtekening. Teto is iemand die in de voetsporen van zijn vader als
KNIL-officier is getreden en in de vrijheidsstrijd van Indonesië doelbewust voor de
Nederlandse kant heeft gekozen.
Terecht hebben vele critici erop gewezen dat de opbouw van De wevervogels sterk
verwant is aan een wajangverhaal, maar volgens mij past de structuur evengoed
binnen het genre van contemporaine Indonesische politieke autobiografieën. De
wevervogels kent een vergelijkbare geleding als deze populaire vorm van
zelfverheerlijkende geschiedschrijving: het eerste deel beslaat de jaren 1934-1944,
waarin de ik-
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Wevervogels bij het nest; het mannetje bouwt, het wijfje ziet toe. Uit: H.C. Delsman, Dierenleven in
Indonesië. 's-Gravenhage-Bandung 1951.
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figuur, in tegenspraak tot het voorbeeldige genre, bij de Nederlanders hoort. In het
tweede gedeelte, de beslissende jaren 1945-1950, treedt hij op als ‘verrader’ van de
Indonesische zaak en is daardoor een negatie van de archetypische held. Ten slotte,
zoals het hoort, wordt geheel voorbijgegaan aan de jaren tot en met de coup en handelt
het laatste deel over 1968-1978. Kenmerkend voor Indonesische autobiografieën is
dat er nooit sprake is van zelfbezinning, maar wel van een politiek testament.3 In De
wevervogels staat echter catharsis juist centraal. Het doel van Teto's levensbeschrijving
is dat hij met zichzelf en zijn moederland in het reine wil komen.
De openingszinnen van Teto's vertelling laten er geen misverstand over bestaan
wie hij is:
Ooit gehoord van een ‘kazernekind’? Nou, ik hier was er een voorbeeld
van. Een hele echte. Mijn garnizoen was de tweede divisie te Magelang
(spreek uit: Machelang). Geen TNI-divisie hoor. Ik zei toch al: een echte.
Dus KNIL. Dus koloniaal, hoe zou het anders kunnen?4
Identificatie, volgens vele literatuurwetenschappers de basis van lezen, is hierdoor
meteen al problematisch. Hoe kan een rechtgeaarde Indonesische lezer, opgevoed
met nationalistische retoriek, zich inleven in deze ikfiguur die al vanaf het allereerste
begin aan de verkeerde kant staat? Hoe kan Teto dienen als voorbeeld voor nu?
Naar mijn mening gebruikt Mangunwijaya in De wevervogels een ogenschijnlijk
individuele geschiedenis van een buitenstaander en outcast om het grotere relaas van
de jonge Indonesische staat te doorgronden. Literatuur wordt door de denker
Mangunwijaya gebruikt om morele dilemma's ter discussie te stellen. In Indonesië,
waar de Revolutie van '45 allengs mythische proporties heeft aangenomen, prikt hij
de politiek correcte beeldvorming door. Mangunwijaya is geïnteresseerd in de diepere
betekenis van ‘winnen’ en ‘verliezen’, van ‘goed’ en ‘fout’. Is een winnende partij
per definitie ‘goed’? Zelf heeft Mangunwijaya ooit eens verklaard dat hij met De
wevervogels de vraag wilde opwerpen naar ‘de herkomst en bestemming’ van de
Revolutie.5
Over de oorsprong brengt hij in zijn roman het delicate punt naar voren van de
nauwe banden tussen de Indonesische nationalisten en de Japanse fascisten. Voor
de hoofdpersoon Teto in De wevervogels is dit een van de redenen om bij het KNIL
te gaan:
En uit de grond van mijn hart verfoeide ik, nu meer dan ooit tevoren, alles
wat stonk naar Japan. Daarbij inbegrepen die verraders, dat stelletje
Soekarno-Hatta. En dat hele volk dat zich ‘Indonesia’ noemde en dat maar
stond te buigen voor die Jappen en, opgeruid door Soekarno, op de
alun-alun stond te schreeuwen: ‘Inggris kita linggis! Amerika kita strika!
Dai Nippon,
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banzai!’ - Engeland ontwrichten wij! Amerika strijken wij plat! Leve
Groot-Japan! En ik zwoer dat ik in Pappies voetsporen zou treden en
soldaat zou worden bij het KNIL, en dit mooie land zou bevrijden, en dit
domme volk dat zo laf en toch zo goedhartig was.6
In een essay over zijn eigen roman heeft Mangunwijaya geschreven dat hij de
vanzelfsprekendheid van beladen begrippen als ‘vijand’ of ‘verraad’ aan de orde
wilde stellen.7 Wat is eigenlijk Teto's ‘verraad’? Teto wilde bewijzen dat hij de juiste
keuze maakte door zich aan de zijde van de geallieerden te scharen die over de
fascisten hadden gezegevierd.8 Zoals bekend, behoort Teto uiteindelijk tot de
verliezers, maar daarmee dringt zich de ongemakkelijke conclusie op dat de fascisten
dus gewonnen hebben. Zo scherp en direct laat Mangunwijaya zich niet uit in zijn
roman, maar het wordt de lezer wel duidelijk gemaakt dat behalve Teto ook de door
Mangunwijaya bewonderde antifascistische politicus Sjahrir als verliezer uit de strijd
komt en dat de gewonnen vrijheid geen daadwerkelijke bevrijding inhoudt. De nieuwe
Indonesische machthebbers, zo verwoordt Teto de kritiek van de auteur, waren niet
alleen voorbeeldige leerlingen, maar tevens consequente voortzetters van het Japanse
fascisme.9
Om eventuele misverstanden te vermijden: De wevervogels poogt geen
revisionistische geschiedschrijving te zijn, waarin het KNIL door Mangunwijaya in
een positief daglicht komt te staan. Teto noemt het KNIL onder meer een ‘achterlijke
gehuurde bende gauwdieven’, ‘struikrovers’ en ‘bandieten’. Hij beschouwt zichzelf
uitdrukkelijk niet als een knecht van de Nederlanders. Voor hem was het KNIL niet
meer dan een noodzakelijk middel om een hoger doel te bereiken, namelijk een
daadwerkelijke bevrijding van Indonesië.
Na de onafhankelijkheid vertrekt Teto uit Indonesië en keert pas vele jaren later
als doctor in de informatica terug in de functie van topman van een internationale
oliemaatschappij. Het stuit hem tegen de borst dat de Indonesiërs nog steeds een volk
van koelies zijn gebleven:
Ik was een soldatenkind, een schoffie van de Kompeni, en wis en drie een
beulsknecht van het KNIL, toegegeven. Maar ik was geen bedelaar, geen
koelie, zoals zij. Het ergerde mij dat ik mee moest lopen in een
maatschappij die die taxi-jongens hier had opgevoed tot koelies die er
geen benul van hadden hoe ze zich moesten gedragen als vrije burgers in
een vrij land.10
Teto beseft inmiddels dat hij tijdens de onafhankelijkheidsstrijd een foute keuze had
gemaakt, maar in de spiegeltekst over het gedrag van de wevervogels wordt duidelijk
dat een fout in het verleden niet allesbepalend en richtinggevend hoeft te zijn voor
een verdere levensloop. Mangunwijaya gebruikt het principe van natura docet. Bij
de wever-
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vogels trachten de mannetjes kunstige nesten te maken, terwijl de wijfjes aandachtig
toezien. De wijfjes taxeren de bouwsels en kiezen het nest dat hun bevalt. De
ongelukkige mededingers, van wie het bouwwerk is afgekeurd, geven de hoop echter
niet op. Zij trekken hun nest uit elkaar, gooien het tegen de grond en beginnen
opnieuw, in de verwachting dat zij nu wél in hun opzet zullen slagen.
In het hoofdstuk getiteld ‘De aula der wijsheid’ laat de auteur Teto's geliefde, de
hoofdrolspeelster Larasati, in de verdediging van haar proefschrift over het gedrag
van de wevervogels de volgende levensles voor de mens trekken:
Kunnen kiezen veronderstelt een vermogen tot oordelen, een vermogen
om de teugels van het lot in eigen hand te nemen en creatief te zijn. Want
wie vermag te kiezen, die verheft zich boven zijn lot, die is soeverein en
heerst over regel en de sleur van alledag. Aan de andere kant, waar komt
het gevoel van verdriet en teleurstelling en ergernis vandaan, dat maakt
dat onttakeld wordt en uit elkaar gerukt wat wordt beschouwd als mislukt?
En waarvandaan dan het besluit om opnieuw creatief te zijn? Veronderstelt
dat niet een ziel die hoopt, die zich niet gewonnen geeft, maar zich inzet
en uitziet naar een nieuwe dageraad?11
Voor Teto doet zich de kans voor zich te revancheren. Als hooggeplaatst functionaris
van een multinational heeft hij weet van manipulaties die de Indonesische natie groot
financieel nadeel kunnen berokkenen. Wanneer hij met deze informatie naar buiten
zal treden, weet hij dat zijn carrière voorbij zal zijn. Is hij bereid dit persoonlijke
offer voor zijn geboorteland te brengen? In een gesprek met Larasati en haar man
vertelt Teto dat hij zijn les heeft geleerd:
Ik ben indertijd bij het KNIL gegaan, niet omwille van de soldij, ook niet
om het blote avontuur dat een huurleger biedt. Ik heb jullie de oorlog
aangedaan als wreker van de moeder die mij gedragen heeft en die de
Japanners hebben gemold. [...] Ik was fout in de keuze van mijn doelwit,
maar niet in mijn motivatie. En mijn motivatie is nog dezelfde. Ik wil geen
bedrijf dienen dat in de grond van de zaak óók fascistisch is van mentaliteit,
dat bedriegt en plundert en dat mijn land zijn formules en modellen
opdringt. Ja, dit land is mijn moeder, in een andere vorm. Nú, nú zal ik
mij wreken, nu mijn land door de formules van de computer wordt
gemold.12
Teto besluit om opnieuw ‘verraad’ te plegen voor een hoger doel. Hij laat de
vertrouwelijke gegevens van zijn werkgever uitlekken en door zijn toedoen wordt
de toepassing van een computermodel voorkomen dat opzettelijk de productiecijfers
van ruwe olie in het nadeel van Indo-
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nesië berekent. Daarvoor wil hij ook de consequenties voor hem persoonlijk
aanvaarden. Hij deinst voor dit gevecht niet terug, evenmin als hij vroeger voor de
strijd terugdeinsde. Wanneer Larasati hem op dramatische wijze vraagt of hij bereid
is te sterven, antwoordt hij: ‘Ik ga niet sterven. Ik ga een ander leven leiden. Uit de
oude mens komt een nieuwe mens.’13
Mangunwijaya is een schrijver met een boodschap. Als rooms-katholiek priester
was hij verkondiger van de Blijde Boodschap. Ik moet mij sterk vergissen als Teto's
uitspraak, dat uit de oude mens een nieuwe mens komt, geen echo is van de woorden
van Paulus over de wedergeboorte, waarin de apostel oproept een nieuw leven te
beginnen (Efeziërs 4:21-24). Mangunwijaya schreef gelukkig geen
zondagsschoolliteratuur. Zijn roman De wevervogels zal een moderne klassieker
blijven door het vermogen uiteenlopende en steeds nieuwe lezingen toe te laten. Naar
mijn mening is zijn verhaal over ‘toen’ nog steeds van belang voor ‘nu’. Het is ten
diepste een parabel, dat wil zeggen een moralistische gelijkenis. Teto's fictionele
autobiografie over een Indonesische ‘antiheld’, of beter gezegd een alternatieve held
of een atypische pahlawan, die voor de goede zaak strijdt, drukt een ethische waarheid
uit.
Edwin Wieringa (1964) studeerde geschiedenis en Indonesische talen en culturen in
Leiden, waar hij in 1994 promoveerde op een studie over Javaanse teksten betreffende
de ballingschap van Pakubuwana VI in Ambon. Sinds 2004 is hij hoogleraar in de
Indonesische filologie en islamwetenschap aan de Universiteit van Keulen.
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Lin Scholte, haar dochter Asta en haar moeder Djemini, rond 1962. Fotoalbum nazaten Lin Scholte.
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Lin Scholte (1921-1997):
Anak kompenie
Vilan van de Loo
‘Een nonna lip lap ben ik, een kind uit een huwelijk tussen een Hollandse militair
en een Javaanse. Een anak kolong is mijn moeder, een in de tangsi geboren en
opgegroeid soldatenkind.’1 Met deze uitspraak vatte Lin Scholte de thematiek van
haar werk kernachtig samen. Zij schreef over de werelden die zij kende: de westerse
van haar vader en de oosterse van haar moeder. Aan het begin van de twintigste eeuw
waren deze werelden verenigd in de tangsi, het KNIL-kampement voor de lagere
rangen van de ‘kompenie’. Lin Scholte noemde zich trots een ‘nonna lip lap’, waarmee
ze het oude scheldwoord veranderde in een erenaam.
In de romans en verhalen van Lin Scholte verschijnt de tangsi, getoond vanuit het
vrouwelijk oosterse perspectief. Daardoor zien wij het KNIL op een andere manier
dan in het genre ‘herenromans’ dat naast veldslagen vooral drank en ontucht lijkt te
behandelen. Lin Scholte beschrijft het dagelijks leven van tangsi-vrouwen zoals haar
Indonesische moeder en grootmoeder waren. Net als anderen waren zij
verantwoordelijk voor het huishouden, voelden zij zorg om de toekomst van hun
kinderen, moesten ze voortdurend meereizen waarheen de man geplaatst werd en
beseften zij de onzekerheid die de positie van muntji met zich meebracht. De man
ontving een vast traktement met uitzicht op pensioen in Holland; zij kon nergens op
rekenen.
In haar werk vertelt Lin Scholte over deze vrouwen en over zichzelf, als Indische
vrouw een dochter van de twee werelden. Een prachtig oeuvre is het, waarvan nog
delen ongepubliceerd zijn. In dozen en kasten liggen sprankelende brieven, veelal
geschreven aan Rob Nieuwenhuys, elders bevindt zich een schrift met een onaf
verhaal en er is zelfs een archief, dat in het bezit is van een vrijwel compleet
manuscript.
Toch biedt hetgeen dat wel onder uitgeversogen kwam, ons al een rijkdom aan
geschiedenissen. Lin Scholte publiceerde vier boeken waarvan het herdrukte Anak
kompenie (1965) nog altijd het bekendste is. De roman werd gevolgd door Lekker
koken sabang tot merauke. Oude
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en Nieuwe recepten uit de Wonderlijke Tropenkeuken (1972), een verhalend kookboek
dat anekdotes en achtergronden afwisselt met recepten. Daarna verscheen Bibi Koetis
voor altijd (1974), het liefdevolle portret van een bijzondere tante. Drie jaar later
kwam de verhalenbundel Takdiran en andere verhalen (1977), waarin onder meer
haar ervaringen tijdens de Bersiaptijd een plaats kregen. Ook schreef Lin Scholte
artikelen voor Moesson en Tong Tong over onder meer Indië, Suriname en
herinneringen aan vroeger.

Branie
Zo vormde iedere tangsi een aparte gemeenschap. Er werd getrouwd en
gerouwd, kinderen geboren en besneden met de onvermijdelijke selamatans,
waarvoor eerst toestemming diende te worden gevraagd. De meeste zonen
volgden hun vaders voorbeeld en ‘tekenden’ voor de ‘kompenie’ zodra ze
er de leeftijd voor hadden; de dochters trouwden ‘in’ de tangsi van hun
ouders of in die van hun echtgenoten bij een ander onderdeel. Bij de Genoe,
de Huzaren - verbasterd tot Ngusaran -, dan wel bij de Artillerie of de
Calvalrie - verbasterd tot Kaplerie - enzovoorts. [...] Wanneer de kinderen
branie, ondernemend en vechtlustig waren, dan erfden zij die
eigenschappen zeker van hun moeders. Het jarenlange verblijf [...] in een
dichtbevolkte gemeenschap, waar het mijn-en-dijn angstvallig bewaakt
werd, had de vrouwen zo gemaakt.2
Zie hier de tangsi-vrouwen: ‘branie, ondernemend en vechtlustig’. Deze
eigenschappen hadden ze overgenomen van hun voormoeders. Vrouwen die, zoals
Lin Scholte elders schrijft, met hun man meegingen naar het strijdveld: ‘Ze stonden
hun mannen letterlijk bij in het heetst van het gevecht; ze leden gebrek en ontbering
op die tochten, evenals hun mannen.’ Maar kwamen de vrouwen ook in aanmerking
voor koninklijke onderscheidingen voor moed, beleid en trouw? Neen.
Als teken dat zij ‘ook erbij geweest waren’, behielden zij die gewoonten
uit die ruige dagen in een mannengemeenschap. Met op het hoofd de
‘kondé perdom’, sigaret erin gestoken en nog één tussen de lippen, met
opgestroopte mouwen, de rand van de sarung flink boven de enkel en een
ruw vocabulaire; vrijmoedig, recht op het doel afgaand, kortom: branie,
voor niets en niemand bang, zó waren ze.3
De zelfstandigheid van deze vrouwen bezat Djemini, de moeder van Lin Scholte,
ook. Djemini werkte in de dagloods onder leiding van haar moeder Tumirah. Toen
Djemini merkte dat een lange Hollander een oogje op haar had, realiseerde ze zich
de mogelijke gevolgen daar-
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van. De ‘kopral pandjang’ vroeg haar zijn muntji te worden, en ze woog de voor- en
nadelen tegen elkaar af:
De blanda-man hield doorgaans veel van de ‘vierkante pot’, en was vaker
‘mabok’ dan hun muntji lief was. Bovendien sloegen ze de vrouwen
evengoed als de mannen van haar eigen ras het deden. Tenslotte gingen
de blanda's vroeg of laat toch terug naar hun land en lieten hun muntji's
zitten. Met of zonder kinderen.4
Djemini nam het risico en stemde toe. Voortaan woonden ze samen in de tangsi, in
een vertrek dat ze met twee anderen moesten delen. Met Piet viel best te leven,
ondanks het feit dat hij een blanda was. Hij dronk en sloeg niet, vloekte evenmin en
hij gaf zijn soldij aan Djemini zodat zij hun huishouden bestieren kon. Toen hij zei
te willen trouwen, stemde ze toe. Zo werd Djemini mevrouw Scholte. In 1921 kregen
ze een dochtertje.

Oost en West
Linda groeide op in en nabij de tangsi in Weltevreden, Laan Trivelli. Piet en zijn
gezin woonden in een onderofficierswoning die aan de tangsi grensde. Als haar
‘kopral pandjang’ naar de tangsi vertrok, bleef Lin in de nabijheid van haar moeder,
haar grootmoeder Tumirah en andere familieleden. Tumirah vertelde haar Javaanse
sprookjes en verhaalde over de aanwezigheid van een onzichtbare wereld bevolkt
door mommohs en gendruwohs. Door Tjang ontdekte ze hoe heerlijk vertrouwd een
sirih-pruim kon ruiken. Wanneer Lins vader thuiskwam, vertelde hij haar over ‘de
bewaarengelen van Onze Lieve Heer’.5 Twee sferen, die elkaar aanvulden. Dat
veranderde toen Lin naar de Europese school moest:
Linda was namelijk tot de ontdekking gekomen dat er twee werelden
waren: de school, de kinderen, Sinterklaas en Kerstmis behoorden tot de
wereld van haar vader; de kinderen in de kampong, de mommohs en
gendruwohs tot de wereld van haar moeder. In beide te verkeren was
prettig. Ze had geen bepaalde voorkeur, want ieder wereldje op zichzelf
bezat de eigen aantrekkelijkheden. [...] Linda leerde de twee werelden
bewust van elkaar gescheiden te houden. Twee werelden. In beide voelde
ze zich een vreemde en dit zou ze nog lang doen. Pas later, toen ze ouder
was, ervoer ze met voldoening, ja zelfs met trots Oost en West in zich
verenigd te hebben.
Want eerst toen legde ze alle schroom en schaamte van zich af dat ze van
moeders kant ‘Javaanse’ eigenschappen had geërfd. Ze wist toen dat die
eigenschappen geen ‘minderwaardigheid’
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in karakter vertegenwoordigden, maar een ‘ras-eigenschap’. Naar het zo
uitkwam, kon Linda dan ook volkomen ‘totok’-zijn onder totoks, ‘Javaanse’
onder Javanen en ‘Indische’ onder de Indischen in haar denken en spreken.6
Schroom en schaamte waren er inderdaad, al stroomde het bloed van de sterke
tangsi-vrouwen door Lins aderen. Op school merkte Lin dat ze de Nederlandse taal
slechter beheerste dan de andere kinderen. Daarbij had ze herhaaldelijk gemerkt hoe
de Hollandse kennissen haar moeder als een ander soort mens beschouwden. Het
hielp niet dat haar vader zich daartegen in zuiver Amsterdams uitsprak (‘Azze je
moeder niet motten, hoeven ze mijn ook niet te motten’7); het kwaad van de uitsluiting
was immers geschied en het kind had gezien, hoe haar moeder als een mindere werd
behandeld.
Jaren verliepen. Het gezin ging enkele maanden met verlof naar Nederland, woonde
in Batavia en Tjimahi en verhuisde rond 1936 naar Makassar. Hier leerde Lin een
aantrekkelijke Indische jongeman kennen, Hans Siebenhaar, topograaf van beroep.
Ze trouwden, kregen kinderen. Lins tante Koetis woonde bij hen en deelde hun leven.
Ook nadat Hans en Lin overgeplaatst waren naar Java, correspondeerden zij.
De Japanse bezetting en de Bersiaptijd waren voor Lin en haar familie, net als
voor anderen, een verschrikking. De familieleden die zich rondom Djemini hadden
verzameld, waren Hollands, Indonesisch en Indisch en elk van hen werd daardoor,
afhankelijk van de politieke situatie van dat moment, kwetsbaar. Lin vertelt hoe
Djemini met haar zusters Soe en Koetis werden toegesproken door jonge Indonesische
nationalisten:
‘Zijn jullie blanda's uh!’ snauwde de man. ‘wij zijn getrouwd met blanda's;
onze kinderen zijn blanda's...’. Als antwoord klonk het huiveringwekkende
‘Sssia-ááp!!’ Het had de uitwerking van een elektrische schok.
Onmiddellijk werden de drie vrouwen omringd door een haag van
pemuda's.
‘Zeg het nóg eens, ben jij blánda!’ sneerde de aanvoerder. Zijn gezicht
was vlak bij dat van Mam. Schor antwoordde zij: ‘Ik ben orang djawa (ik
ben een Javaans mens) net als u, maar dat zijn onze kinderen; wij vragen
u beleefd ons toe te staan mee te gaan.’ Het oponthoud irriteerde hem. Met
een gebaar beval hij zijn mannen de vrouwen terug te drijven. Zijn mannen
drongen de drie zusters weer het erf op. Ze deden het op niet zachtzinnige
wijze.8
Een enkel fragment slechts, om iets van de chaotische en bedreigende tijd weer te
geven. De vertaling en cursivering van ‘orang djawa’ is van Lin Scholte zelf.
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Prijsvraag
In 1950 vertrokken Piet Scholte en Djemini naar Nederland; het jaar daarna ging Lin
met haar kinderen. In Nederland werd zij herenigd met haar echtgenoot, die aan de
Birma-Spoorweg had moeten werken. Geen gemakkelijke tijd. Wonen in een nieuw
land dat nauwelijks een boodschap had aan mensen uit Indië, aanpassen, wennen
aan elkaar en twee kinderen om op te voeden. Dat alleen al vergde veel van een mens,
en daarbij kwamen andere dingen. Tante Koetis kwam niet naar Nederland zoals de
bedoeling was geweest; door een rompslomp aan papieren en onbekendheid met het
fenomeen ‘borg staan’, bereikten de juiste handtekeningen niet de ambtelijke
bestemming. In 1958 overleed tante Koetis, zonder dat Lin haar ooit teruggezien
had. Het jaar daarop stierf Lins vader.
Zo werden langzaam de banden met het verleden doorgesneden. De getuigen van
de tangsi-samenleving vielen weg, Indië was Indonesië geworden. Wel verschenen
er publicaties over Indië maar daarin sprak men, volgens Lin Siebenhaar, met enige
geringschatting over het leven in de tangsi. Toen de Kunstkring Tong Tong aan het
einde van 1963 een prijsvraag uitschreef met als onderwerp ‘Indische
jeugdherinneringen’, voelde Lin dat daar haar kans lag. Ze schreef een verhaal over
haar ouders en haar familie van wie vooral de Javaanse leden belicht werden. Ze
won. In 1965 verscheen de winnende inzending als boek: Anak kompenie. In het
voorwoord schreef Rob Nieuwenhuys: ‘Ik heb haar verhaal niet alleen gelezen, ik
heb het in één ruk uitgelezen [...].’9
En even verderop:
Toen bleek mij pas dat Lin Scholte - laat ik het ronduit zeggen - geen
vlekkeloos Nederlands schreef, maar tegelijk hoe weinig het er voor mij
toe deed. Ze was en bleef een meeslepend vertelster door de mogelijkheid,
geloof ik, die weinigen bezitten: de dingen op een afstand te zien en er
toch bij betrokken te zijn.10
Lof en kritiek op enkele vierkante centimeters bijeen. Wie de boeken van Lin Scholte
leest, zal de lof onderschrijven. Met de kritiek gaat dat evenwel moeilijker. Het
oorspronkelijke manuscript van Anak kompenie is waarschijnlijk verloren gegaan,
zodat een vergelijking met de uiteindelijke publicatie onmogelijk is. Dat geldt ook
voor de andere boeken, die naar aangenomen mag worden eveneens door Rob
Nieuwenhuys en zijn echtgenote Fried volgens hun criteria aangepast werden. Men
vraagt zich af, hoe de oorspronkelijke stijl van de schrijfster was, en of een eigen
grammatica en woordkeus wellicht literair rijker kunnen zijn dan een ‘vlekkeloos
Nederlands’. Een antwoord is te vinden in haar ongepubliceerde werk. Wie dat leest,
wordt verrast door de sprankelende toon, de meeslepende zeggingskracht van een
Indische vertelster die het leven kent en de gave van het woord heeft.
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Voorspelling
De belangstelling voor Anak kompenie was groot. Het boek werd enkele keren
herdrukt. Ook de volgende boeken kregen een goede ontvangst. De media hadden
belangstelling voor de Indische schrijfster; Lin Scholte verscheen zelfs in het destijds
onvoorstelbaar populaire televisieprogramma Een Groot Uur U met Koos Postema.
In de interviews kreeg Lin de gelegenheid over haar familie en haar werk te praten.
Herhaaldelijk sprak ze over de liefde voor haar moeder en tante, het Indisch-zijn, de
vastberadenheid om zich in Nederland thuis te voelen en over haar trots een ‘nonna
lip lap’ te zijn.
De laatste jaren van haar leven nam Lin Scholte afstand van het bestaan als auteur.
Ze woonde in Wageningen, verhuisde in 1996 naar een verzorgingstehuis in
Amstelveen, waar ze in 1997 overleed. De taak die ze voelde te hebben, had ze
volbracht. In het voorwoord van Takdiran en andere verhalen vertelt ze daarover.
Toen ze een baby was, bracht haar moeder haar bij Mbah Ndjollotundo, een oude
en zeer eerbiedwaardige Javaan. Hij zei tegen Djemini: ‘Waak over dit kind als over
goud, pas goed op haar want eens zal zij haar familie hoog uittillen boven het
gewone.’11 Het voorwoord besluit met de uitleg die Lin Scholte aan deze voorspelling
geeft:
Neen, ik ben niet met een rijke man getrouwd, ook niet met eentje van
aanzien, zoals de voorspelling namelijk zou inhouden volgens Javaanse
begrippen. Want het is in Indonesië gewoon dat een welgestelde zijn
familie bijstaat; hoe groter zijn financiële draagkracht of aanzien, hoe
breder de kring van familieleden die zich mag verheugen op zijn bijstand.
Maar dat mijn boeken over mijn Javaanse familie worden gelezen, geeft
mij de voldoening dat Mbah Ndjollotundo er toch niet helemaal naast in
geweest. Ik héb de naam van mijn familie uitgetild boven de anonimiteit
van de massa.12
Vilan van de Loo is conductrice van het Damescompartiment online
(http://www.damescompartiment.nl)

Eindnoten:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

De Tijd, 19-12-1975.
Anak kompenie, p. 4-5.
Bibis Koetis voor altijd, p. 46-47.
Anak kompenie, p. 28.
Anak kompenie, p. 40-41.
Anak kompenie, p. 61-62.
Anak kompenie, p. 45.
Bibis Koetis voor altijd, p. 145-146.
‘Voorwoord’ Anak kompenie (geen paginering).
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10 Idem.
11 Takdiran en andere verhalen, p. 8.
12 Takdiran en andere verhalen, p. 9.
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Pang Paneu tegen de kompeunie
Over beeldvorming in een jeugdboek van Gijsbert de Vries
Gerard de Vriend
Pang Paneu de Toenonger
Het door Gijsbert de Vries (1888-1970) geschreven jeugdboek Pang Paneu de
Toenonger (1941)1 behandelt de strijd van de patriot Si Paneu tegen het
Nederlands-Indische leger dat het gezag probeert te verstevigen in Atjeh. Het verhaal
speelt na 1898, toen Van Heutsz ‘Toehoe Oema en Panglima Po Lem’ (Pang Paneu,
p. 194) had bestreden en ‘het Nederlands-Indische Bestuur zich langzaam maar zeker
begon te bemoeien met de binnenlanden, wegens de wanordelijke toestanden, die er
heerschten’ (Pang Paneu, p. 27).
De zoon van een dorpshoofd vlucht nadat hij een tegenstander bij een hanengevecht
doodde en kiest voor de prang sabil, de heilige oorlog tegen de (ongelovige)
Hollanders, die steeds verder doordringen in het Toenonggebergte. De lezer krijgt
een beeld van de strijdwijze die het Nederlands-Indische leger koos tijdens de politiek
van de ‘geconcentreerde linie’:2 men trok niet langer op met een grote legermacht,
maar voerde zuiveringsacties uit met brigades van het ‘Korps Marechaussé te voet’.3
Het beeld is ingekleurd door de vertelwijze, want de visie van de auteur geeft de
doorslag: er is sympathie voor de Atjehse strijders, maar uiteindelijk zal het
Nederlandse gezag heilzaam zijn.4 Bepalend voor de beeldvorming zijn echter tevens
ingrediënten uit avonturenverhalen. Pang [bendeleider] Paneu groeit niet alleen uit
tot een mythische volksheld, hij is ook een Atjehse Robin Hood, of een Toenongse
Winnetou.
Wie zich een beeld wil vormen van het KNIL in kinderboeken, dient dan ook te
beseffen dat auteursintentie en verhaalconventies het zicht mede bepalen. Het moge
dan zo zijn, dat ‘alles er allemaal in staat’ en dat ‘Indische jeugdboeken vertellen
over de Indische samenleving’ (zie Brantas 1988), bij het bestuderen van wat er
allemaal staat, doen zich complicaties voor.
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Beeldvorming in kinderboeken
Er is geen lezer die gelooft dat kinderen aan het eind van de achttiende eeuw hun
hoepel of priktol uit vrije wil voor boeken verruilden, als hij een door Hiëronymus
van Alphen sprekend ingevoerd kind hoort zeggen ‘Mijn speelen is leeren, mijn
leeren is speelen/En waarom zou mij dan het leeren verveelen?’5 Het is immers weinig
aannemelijk dat dit kind blijmoedig en openhartig een kinderlijke realiteit verwoordt:
het vertolkt slechts een door de auteur wenselijk geacht Verlichtingsideaal. We mogen
voorgeschreven opvoedingsidealen niet houden voor beschrijvingen van feitelijke
situaties. In nieuwere kinderboeken wordt de moraal bovendien niet altijd expliciet
gepredikt en er zijn zelfs teksten waar de didactische vertellersstem geheel ontbreekt.
De vormgeving zorgt voor literaire complexiteit en toont niet rechtstreeks de
werkelijkheid van eenentwintigste-eeuwse kinderen.6 In de wat meer triviaal geachte
genres, zoals de sprookjesbewerking of het avonturenverhaal, verraden concrete
details daarentegen de pedagogische bedoeling, of de ideologische achtergrond. Soms
mag Roodkapje geen wijn meenemen naar haar zieke grootmoeder, maar draagt ze
melk mee in haar mandje... En de spreekwoordelijk geworden ‘Vijf’ van Enid Blyton
deinzen niet terug voor daden die menig volwassene niet aandurft, maar ze zijn wél
altijd thuis tijdens tea-time.7
Ook de informatie waarover de onderzoeker beschikt, speelt een rol bij het
bestuderen van beeldvorming. Ik wist bijvoorbeeld niets van Gijsbert de Vries en
kende zijn jeugdboeken evenmin. De bibliografie

Uit: Gijsbert de Vries, Pang Saneu, de Toenonger. Deventer 1941.
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van Dorothée Buur leerde mij dat er vier Indische kinderboeken zijn van zijn hand.
Naast Pang Paneu zijn dat Pak Ibrahim, de blinde van Blondo (1939), Masora. De
geschiedenis van een Alfoerse jongen (1940) en Dimin, de dwangarbeider (1948).8
De Vries schreef ook een studie over de Honitetoe-Alfoeren. Het titelblad van Bij
de Berg-Alfoeren op West-Seran (1927) noemt hem ‘Officier N.I.L.’. Die informatie
bleek van belang bij het bestuderen van Pang Paneu.

KNIL-officier en amateur-antropoloog
Pang Paneu leent zich het best voor een studie naar beeldvorming van het KNIL,
ook al reist de lezer in Dimin mee met een ‘mobiele colonne [...] een troepenmacht,
die niet aan een bepaalde plaats gebonden is, om tegen de vijandig gezinde Alfoeren
op te treden’ (Dimin, p. 51), zodat hij heel wat leert over zo'n militaire missie. Ik
noem slechts één aspect: naast Nederlandse soldaten zijn er Indische soldaten én
dwangarbeiders, waaronder titelheld Dimin. De lezer ontdekt ‘van binnenuit’ hoe
een deel van Indië voor de ‘Compania’ werd ontsloten. De Vries is daarbij een
betrouwbare gids, hij was namelijk commandant van het bivak Honitetoe. Als leek
op volkenkundig gebied bestudeerde hij Alfoerse volkeren die eens de schrik van
Zuid-Seran [Ceram] waren (‘in verband met de sneltochten, die zij ondernamen’, zie
De Vries 1927, Inleiding). Inmiddels had ‘ons gezag hier orde en veiligheid gebracht’
(idem).

Het KNIL in Pang Paneu de Toenonger
In Pang Paneu zien we masoesees van het Nederlands-Indische leger in actie, getergd
door Toenongse patriotten. We lezen over het opereren van patrouilles, het opzetten
van, en het leven in, een bivak; er wordt bloedig gestreden, er zijn hinderlagen en
slachtoffers, inlandse spoorzoekers en dwangarbeiders, precies zoals in de KNIL-se
werkelijkheid.9 De feiten kloppen en ook andere gegevens in het verhaal ogen
betrouwbaar. Zó moet de ‘tweede brigade’ zijn uitgerukt:
De spits voorop onder een Javaansche sergeant, de panglima van de
brigade. Daarachter de baas, de commandant van de patrouille, met den
hoofdgroep, vervolgens de trein, bestaande uit zes dwangarbeiders, die de
uitrusting en vivres van de brigade in gelijke eenmansvrachten verdeeld
droegen, met tot dekking den achtergroep onder een Ambonneeschen
korporaal, den keutjiek van de brigade (Pang Paneu, p. 57)
En zó ging het in een ‘marschbivak’:
Tot ver in den avond bleef er drukte en bedrijvigheid heerschen: de
menschen moesten hun potje koken, de paarden gevoederd
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en toebereidselen voor den volgenden dag genomen worden. De
transport-commandant, sergeant Rutgers, alias ‘het Rooie Zwijn’ met den
maisharen knevel - want hij wàs het inderdaad - had zich den geheelen
dag afgebeuld met de zorg voor zijn transport. Hij was de laatste die zich
ter ruste legde. Maar aan slapen behoefde hij niet te denken, want het bleef
den geheelen nacht door onrustig in het bivak. Zijn kamer grensde aan de
barak, waar de vrouwen en kinderen logeerden. Zij voelden zich in hun
nieuwe omgeving erg onwennig (Pang Paneu, p. 87)
Omdat je voorkennis hebt over de militaire functie van De Vries en weet hebt van
zijn sympathie voor de inlandse volkeren, ben je geneigd te accepteren dat de
informatie in Pang Paneu betrouwbaar is. Er waren bijvoorbeeld inderdaad vrouwen
en kinderen aanwezig bij de brigades, zoals uit foto's in Heshusius (1986) blijkt en
het verhaal heeft details die ook voorkomen in de studie over de Berg-Alfoeren, zoals
het tijdens de jacht lokken van herten door hun geluid na te bootsen.
In het citaat vallen echter ook ándere elementen op, zoals de weinig vleiende
aanduiding ‘het Rooie Zwijn’ en het tussenzinnetje (‘want hij wàs het inderdaad’)
waarin de verteller zich vertrouwelijk tot de lezer wendt.

Gekleurde waarnemingen
De bijnaam ‘het Rooie Zwijn’ is bedacht door Pang Paneu en zijn kornuiten. Het
voorbeeld toont dat de waarnemingen van de verteller in het boek gekleurd zijn door
het partij kiezen voor Pang Paneu in zijn strijd tegen de ‘Kompeunie’, het
Nederlands-Indische bestuur. Je leert de gewoonten van Atjehse patriotten kennen
en hun islamitische inspiratie: ‘goeroe Sjech’ wijst in een ‘opwekkingsrede’ op de
mohammedaanse plichten van zijn toehoorders, én hij schildert ‘de Oelanda's’ af als
ongelovigen en afgoden-dienaars, als ‘het uitvaagsel van alle volken der wereld’,
‘volgelingen van Moesa [Mozes], zonaanbidders, afgodendienaars’, die zijn ‘als
onverzadigbare sprinkhanen’ (Pang Paneu, p. 189).
Vermakelijk is dat de alwetende verteller verindischte uitdrukkingen gebruikt,
zoals: ‘dat kan mijn karbouw niet trekken’ en ‘van een koude kandoeri
[offerfeest/maal] thuiskomen’. En Atjehers in dit verhaal schieten niet uit hun slof,
maar uit hun sandalen. De perspectiefkeuze en het gebruik van zulke stilistica zorgen
voor vertrouwelijkheid met de held van het verhaal, Pang Paneu. De weinig vleiende
aanduidingen van de tegenstander, het Nederlands-Indische leger, dragen daar
eveneens toe bij. In een passage over Ambonese marechausees bijvoorbeeld, roemt
de verteller hen eerst als ‘flinke vlotte kerels’, ‘gewend aan het harde patrouille-leven
en die meer dan eens de dood onder de oogen hadden gezien’, maar wat doen ze als
ze soldij ontvangen?
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Ze wisten niet beter dan deze maar zoo gauw mogelijk op te fuiven en
waren wat boven hun theewater. Op echt Ambonneesche en soldateske
wijze [sic!] riep één hunner, terwijl ze de keudé binnenstoven, als moesten
ze er een bende gewapende Atjèhers afmaken: ‘Zeg eens tjék, laat gauw
al het bier dat je hebt, aantreden. En 't moet goeie wezen, versta je, anders
ga je d'r an!’ ‘En wat doen die stink-Atjèhers hier?’ vroeg een ander. ‘Smijt
ze er direct uit, want wij willen aan die tafel zitten!’ (Pang Paneu, p. 32)
De Chinese uitbater van de toko wordt vervolgens nog uitgemaakt voor ‘leelijke
scheelkijker’ door deze ‘lefmakers’, want zo zien de Atjehers deze KNIL-soldaten.

Topen van het avonturenverhaal
Ongetwijfeld zal het er soms ruw aan toe zijn gegaan onder de militairen van het
KNIL. Maar de scène met de Ambonese soldaten brengt toch ook scènes uit andere
avonturenverhalen in herinnering. Dat geldt ook voor de humor van de bendeleden:
Nijdig sprong hij op, greep een fakkel en lichtte zijn bultzak bij. Daar
ontdekte hij een heele colonne wandluizen, die zoo even bezig waren
geweest bij zijn body te fourageeren en nu verrast uiteen stoven.. ‘O, geen
wonder!’ riep hij uit. ‘We hebben behalve paarden ook wandluizen van
de kompeunie buitgemaakt.’ (Pang Paneu, p. 102).
Het is de humor van de prairieschuimers en goudzoekers in het werk van Karl May,
van de outlaws van Robin Hood. De bijnamen op grond van een uiterlijk kenmerk
zijn al even karakteristiek.10 In Pang Paneu heet een belangrijke medepatriot ‘de
Bebbekin’, ‘een korte, vierkante kerel, met pientere oogen en een brede, ingedeukte
kin, als een houten blok (lesoeng) waarin de padi tot bras gestampt wordt’ (Pang
Paneu, p. 63). De Vries heeft voor zijn jeugdboek een beroep gedaan op topen van
het avonturenverhaal. Zo stuurt Pang Paneu een bericht aan zijn militaire tegenstanders
over een geslaagde guerrilla-actie, als ware hij een ridder van Arthurs tafelronde. De
naam van zijn strijdtoneel, ‘Vallei des Doods’, herinnert aan indianenverhalen,
evenals zijn bijnaam ‘Schrik der Bergen’. Ook de strijd tussen de vrijers, waarbij Si
Paneu natuurlijk wint, komt de geoefende lezer bekend voor. Al bij het aantreden
van de medeminnaars begrijpt hij dat déze concurrenten geen partij kunnen zijn voor
onze held: Pang Hasan ziet er uit als ‘een schraal en min ventje’, Pang Ali doet ‘als
een kip die haar ei niet kwijt’ kan, zwaait ‘schrikbarend met zijn zwaren, witgeslepen
klewang’, en loert ‘met zijn loenschoogen zoo mogelijk nog valscher dan gewoonlijk’
(Pang Paneu, p. 127).
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Besluit
Het KNIL maakt een goede beurt in Pang Paneu de Toenonger. De informatie oogt
betrouwbaar en dat de titelheld het onderspit delft, typeert de visie van de schrijver.
De Vries was ervan overtuigd dat het Nederlandse gezag een zegen kon zijn voor
Indië. De verteller (en dus de lezer) leeft mee met Pang Paneu, maar ten slotte verslaat
een als nobel en bekwaam verbeelde KNIL-officier zijn (gerespecteerde) inlandse
tegenstander. Zulks gebeurt ‘onder verhalende omstandigheden’. Het
waarheidsgetrouwe beeld van het opereren van KNIL-marechaussees, danken we
aan de KNIL-officier. De sympathie voor zijn titelheld en de belangstelling voor de
inheemse bevolking kunnen we op het conto schrijven van de amateur-antropoloog.
Maar Gijsbert de Vries moet vooral ook een lezer zijn geweest.
Gerard de Vriend is universitair docent bij de leerstoelgroep Moderne Nederlandse
Letterkunde van de Universiteit van Amsterdam. Hij verzorgt daar onder andere het
keuzevak Geschiedenis en theorie van de jeugdliteratuur. Hij is redacteur van
Literatuur zonder Leeftijd, tijdschrift voor de studie van de kinderen jeugdliteratuur.
Zijn dissertatie gaat over het literatuuronderwijs in Nederland.

Uit: Gijsbert de Vries, Pang Saneu, de Toenonger. Deventer 1941.
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0737 (Pak Ibrahim), 0754 (Masora), 0784 (Pang Paneu) en 0875 (Dimin) in Buur 1992.
Van 't Veer 1980; Heshusius 1986.
Old Shatterhand of Tante Frolic bij Karl May, Little John en Friar Tuck in Robin Hood-verhalen.
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[Nummer 3]
Redactioneel
In dit nummer van Indische Letteren een drietal bijdragen. Gerard Termorshuizen
volgde in Indonesië het spoor van de journalist en kluizenaar L'Ange Huet. In zijn
bijdrage doet hij verslag van zijn speurtocht en schetst hij ons een prachtig beeld van
een intrigerend man: ‘een kleine hommage aan een bijzonder mens’. Joop van den
Berg verdiepte zich in het in de kolonie immer actuele thema van de halfbloed. In
zijn artikel, onder de titel ‘Twee visies op een vooroordeel’, bespreekt en vergelijkt
hij de romans Half bloed (1879) van H. de Veer en Halfbloed (1946) van Johan
Fabricius. Hij komt vervolgens tot opvallende conclusies.
Herma de Vries ten slotte gaat in haar bijdrage in op het taalgebruik in het werk
van Maria Dermoût. Hierbij moet worden opgemerkt dat het niet onze gewoonte is
om artikelen over gedetailleerd stilistisch onderzoek te publiceren. Bij wijze van
uitzondering hebben wij echter gemeend dit artikel te moeten opnemen, omdat het
ons inziens een bijzonder licht werpt op het werk en de stijl van Maria Dermoût.
Wij willen niet nalaten u nog te wijzen op een drietal evenementen die op stapel
staan. Om te beginnen is er op 1 oktober a.s. weer een lezingenmiddag. Dit belooft
een zeer gevarieerde middag te worden; aan bod komen namelijk de Oost-Indische
arcadia, de jeugd van Madelon Székely-Lulofs en het werk van Frits van den Bosch.
De aankondiging voor deze lezingenmiddag vindt u elders in dit nummer. Vervolgens
is er op 24 oktober a.s. een literaire salon in het Indisch Huis. De uitnodiging hiervoor
treft u eveneens in dit nummer aan.
En natuurlijk vindt op 14 november a.s. weer ons inmiddels traditionele symposium
plaats. Ditmaal gewijd aan het thema Vrouwen over Indië. Naast bekende namen als
Augusta de Wit, Beb Vuyk en Lilian Ducelle, zal er ook aandacht zijn voor de
‘vergeten’ schrijfsters over Indië. Daarnaast doet het ons zeer veel genoegen om te
kunnen melden dat ook Hella S. Haasse haar medewerking heeft toegezegd. De
schrijfster, bekroond met de Prijs der Nederlandse Letteren 2004, zal op het
symposium in gesprek gaan met onze voorzitter Peter van Zonneveld. Het programma
van het symposium alsmede het inschrijfformulier treft u elders in dit nummer aan.
Wij hopen velen van u weer te mogen begroeten op 14 november!
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J. L'Ange Huet, ongeveer 35 jaar oud (fotocollectie Olf Praamstra).
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In Bantam's vergetelheid gestorven
Joost l'Ange Huet (1840-1925):
journalist, planter, armenvriend en kluizenaar
Gerard Termorshuizen
Inleiding
Ze hoorden tot een bijzonder slag van mensen, de journalisten die in het laatste kwart
van de negentiende eeuw leiding gaven aan de toonaangevende kranten in
Nederlands-Indië. Sterke, vaak talentvolle persoonlijkheden waren het en
onvoorstelbaar harde werkers; daarnaast evenwichtskunstenaars die in het repressieve
politieke klimaat van de kolonie dagelijks de grenzen aftastten tussen wat nog net
wél en niet meer toelaatbaar werd gedacht. Voortdurend immers liepen zij het risico
een persdelict te begaan, in de gevangenis terecht te komen of, erger nog, hun krant
te verliezen. Zich bewust van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de koloniale
samenleving verwoordden zij wat er in die sombere periode van economische en
sociale malaise onder de kolonisten leefde aan teleurstelling en ergernis. Onder hen
waren nogal wat heethoofden, journalisten die met vuur en cynisme de strijd voerden
tegen instituties en personen die zij schuldig achtten aan alle beroerdigheid in de
archipel.
Maar niet alléén de autoriteiten zaten zij op de huid; in de slag om de gunst van
de lezer - elke abonnee meer leverde de hoofdredacteur persoonlijk een gulden per
maand meer salaris op - zochten de heren bij voortduring mot met elkaar in de vorm
van vinnige, op de man gerichte polemiekjes. En ze konden er wat van, redacteuren
als Busken Huet, Van Daalen en Daum, Uilkens en Eijssell, Cohen Stuart, Van den
Gheijn en Van Geuns. Het Indische publiek genoot van hun met ‘gesambaliseerde
schimpscheuten’1 gelardeerde tropenstijl.
Spraakmakend waren de genoemde dagbladschrijvers in hun tijd. Dat kan echter
niet worden gezegd van de in diezelfde periode optredende Joost l'Ange Huet, die
tussen 1876 en 1886 hoofdredacteur was van het in Batavia verschijnende Algemeen
Dagblad van Nederlandsch Indië. De manier waarop hij zijn krant redigeerde was
het tegendeel van spectaculair en spetterend. Meningen had hij wel degelijk, maar
hij bracht ze relativerend en zonder stemverheffing naar voren. Ook als stilist viel
hij niet op door bijzondere kwaliteiten. Hij was, kortom,
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geen man van de barricade, maar een bescheiden, zich zo veel als mogelijk was op
de achtergrond houdende krantenleider. Dat hij niettemin zowel bij zijn lezers als
onder zijn collega's veel respect genoot, had hij te danken aan zijn integriteit, aan
zijn altijd objectief-eerlijke, bovendien van wijsheid getuigende, oordeelvellingen.
Zowel Olf Praamstra, in een artikel uit 1991,2 als ikzelf, in mijn boek Journalisten
en heethoofden3 hebben over L'Ange Huet geschreven. Wat ons blijft bezighouden,
is zijn leven ná de journalistiek. Wat toch bezielde deze man om zich, na het verlies
van zijn krant in 1886, ver van zijn ras- en landgenoten op te bergen in de
eenzaamheid van de binnenlanden van Bantam, op een koffieperceeltje in Lebak
waar hij, levend met en voor zijn inheemse personeel, enkele decennia later gestorven
is? De aanleiding om hier nog eens over hem te spreken, is het bezoek dat Praamstra
en ik eind 2000 brachten aan de desa waar L'Ange Huet die lange jaren heeft gewoond
én de omstandigheid dat ik onlangs in Indische kranten stuitte op aanvullende
informatie over deze intrigerende persoonlijkheid. Uit die nieuwe gegevens komen
wij onder meer te weten dat hij niet in 1924, zoals we tot nu toe veronderstelden,
maar in 1925 is overleden. Niet dat jaar verschil is zo belangrijk, wel het waarom
van onze aanvankelijke vergissing. Het blijkt namelijk, dat de afzondering waarin
hij leefde zo volkomen was, dat zelfs de regent van het naburige Serang die hem
goed kende, hem al in 1924 dood dacht.
Wat ging vooraf aan dat bewust gekozen isolement, aan die - lijkt het wel zelfverbanning? Ik geef een kort overzicht - met hier en daar enige aanvulling - van
wat wij al eerder over L'Ange Huet schreven.

Journalistieke carrière
Josu, (roepnaam Joost) l'Ange Huet werd in 1840 in Haarlem geboren. Hij hoorde
tot de familie Huet, van wie Conrad Busken Huet verreweg het bekendst is geworden.
Joost was een volle neef van Conrad, bewonderde zijn oom en trad zowel wat zijn
opleiding als journalistieke carrière betreft in diens voetsporen. Zoals Conrad
studeerde hij theologie in Leiden en profileerde zich als een aanhanger van de
‘moderne richting’ die zich kritisch opstelde tegenover de bijbel en de kerkelijke
dogma's. Dat bleek uit zijn proefschrift, uit 1866, over de positieve filosofie van
Auguste Comte. Een dissertatie die, vanwege het voor die tijd opzienbarende
onderwerp, de aanzet heeft gegeven tot het debat in theologische kringen in Nederland
over het positivisme.4 Mocht dat een verdienste zijn, brood op de plank leverde het
niet op: een baan als predikant in het in die dagen nog orthodox-protestantse
Nederland was voor hem als modernist vrijwel uitgesloten.
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Joost ging in de journalistiek, werkte eerst voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant
en vanaf 1869 als redacteur buitenland voor het liberale Het Vaderland in Den Haag.
Omstreeks diezelfde tijd werd hij Haags correspondent van de door Conrad Busken
Huet geredigeerde, conservatieve, Java-Bode in Batavia. Niet dat zijn oom hem een
goede journalist vond (‘de vorm’ van zijn werk ‘laat te wenschen over’, schrijft hij
aan Potgieter), maar hij mocht zijn neef graag en wilde hem vooruit helpen. Lang
heeft dat correspondentschap niet geduurd: het dienen van elkaar op politiek terrein
slecht gezinde heren dwong hem in augustus 1870 die bijbaan op te geven.
Hoewel hij zich, voorzover wij weten, daarover nooit heeft uitgelaten, is er reden
genoeg te veronderstellen dat Joost zich nooit thuis heeft gevoeld in de journalistiek.
Het ontbrak hem aan de specifieke aanleg daarvoor. Hij was, krijg ik de indruk, de
introverte intellectueel met een bijna instinctieve afkeer van het hectische haastwerk
voor de krant. Die krant was voor hem een broodwinning, een hem door de
omstandigheden opgedrongen taak die hij - plichtsgetrouw in hoge mate - naar beste
weten en kunnen volbracht. Die onvrede met zijn werk, de hoop iets te vinden dat
hem beter zou liggen, kan verklaren waarom hij in 1873 de krant inruilde voor een
baan in de handel bij zijn neef Theodore Huet in het Engelse Manchester. Maar al
in 1875 ging die neef failliet en was Joost zonder emplooi.
Juist in die tijd zocht oom Conrad - inmiddels in het bezit van een eigen krant: het
Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indië - vanuit zijn wens terug te keren naar
Europa een geschikte vervanger. Hij hoorde van Joosts rampspoed en bood hem de
baan aan. Joost accepteerde (het was een mooi aanbod en wat kon hij anders?) en
werd in maart 1876 benoemd tot hoofdredacteur van het Bataviase blad. Hij mocht
als journalist dan voor Busken Huet niet de ideale opvolger zijn, hij was wel
gewetensvol in zijn arbeid, volstrekt eerlijk en loyaal. Dat was, met zoveel oceaan
tussen hen in, geen kleinigheid. Bovendien, en dat was doorslaggevend, zou hij er
in hoogst eigen persoon voor zorgen dat zijn krant het karakter behield dat hij er
vanaf den beginne aan had gegeven: dat van een hoog literair-cultureel niveau. En
zo is het ook gegaan: met elke mail, in een nimmer aflatende stroom, bereikten Huets
in Parijs geschreven bijdragen Batavia. Neef Joost verzorgde daarnaast de Europese
mailoverzichten, bracht het Indische en lokale nieuws bijeen, schreef zo nu en dan
over literatuur en fabriceerde van tijd tot tijd een - het mocht van oom - gematigd
liberaal gekleurd hoofdartikel.
Tien jaar is L'Ange Huet redacteur geweest van het Algemeen Dagblad van
Nederlandsch Indië. Van mogelijke fricties met zijn oom is ons niets bekend. Maar
dat diens oordeel over Joosts kwaliteiten als dagbladleider er in de loop van de jaren
niet gunstiger op is geworden, kunnen we op z'n minst vermoeden. In 1879, zo blijkt
uit brieven, heeft
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De Binnennieuwpoortstraat in Batavia, waar het Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indië was
gevestigd (fotocollectie Olf Praamstra).
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hij geprobeerd om een ander familielid, mr. C(oen) Th. Van Deventer - hij die in
1899 het befaamde artikel ‘Een eereschuld’ publiceerde - te benoemen in diens plaats.
Maar toen Joost daarvan op de hoogte werd gesteld, weigerde deze pertinent het veld
te ruimen, waarop Busken Huet - diens oudste rechten daarmee erkennende - hem
maar liet zitten.5
L'Ange Huet bracht zijn standpunten relativerend en bedaard naar voren. Ik merkte
het al op. Verontwaardiging toonde hij eigenlijk alleen, als het principiële kwesties
betrof of wanneer de medemenselijkheid in het geding was. Horend tot de eersten
die na de rampzalige uitbarsting van de Krakatau in 1883 opriep tot massale steun
aan de bevolking van Bantam, wees hij een hardvochtige collega grimmig terecht
nadat deze ervoor had gepleit die hulp juist aan de altijd voor het gouvernement zo
lastige Bantammers te onthouden.

Het einde van de krant
L'Ange Huet had zich ertoe verplicht om alles wat zijn oom hem voor de krant toezond
te plaatsen. Zo gebeurde het, in november 1885, dat in een van Busken Huets
‘Europese brieven’ majesteitsschennis werd gepleegd: de koning van Nederland
heette een ‘in de pijp gebrande nachtkaars’, en zijn echtgenote een ‘berooide jonge
vrouw’, ‘een Keulsche pottemeid’ die ‘hare jeugd uit eerzucht heeft weggeworpen
aan een afgeleefd man’. Hoewel uiteraard ook de rechter wist, dat dit alles afkomstig
was uit Parijs, werd L'Ange Huet als verantwoordelijk redacteur veroordeeld tot een
maand gevangenisstraf. Hij onderging die in augustus-september 1886.
Na zijn vrijlating schreef hij in zijn krant een verslag over het leven in de
gevangenis: de straf viel soms zwaar door de dagelijkse eentonige arbeid (het innaaien
van drukwerk), maar de sfeer was ontspannen, het eten en de behandeling goed en
de hygiëne uitstekend. Geen spoor van beklag vinden we in zijn rapportage. Toen
sommige kranten met verontwaardiging wezen op het ongepaste van het feit dat een
journalist, een hoofdredacteur nog wel, ‘aan het boekbinden’ werd gezet,
bagatelliseerde hij doodkalm hun - toch te zijner verdediging bedoelde - opmerkingen:
Waarom, stelde hij de vraag, zou een krantenman milder moeten worden behandeld
dan wie dan ook?
L'Ange Huet wilde niet meer zijn dan een ander. Het is hem ten voeten uit.
Afstandelijk keek hij tegen de wereld aan, en laconiek-afstandelijk is zijn toon, óók
wanneer ernstige tegenspoed hem in zijn persoonlijke leven trof. We beluisteren het
in de manier waarop hij reageert op zijn detentie en waarop hij zijn collega's bescheid
geeft. Het is daarom zo verrassend (en weinig aannemelijk) - ik loop hier even op
mijn verhaal vooruit - in een ‘In Memoriam’ van L'Ange Huet te lezen
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dat er een direct verband bestond tussen die boetedoening voor zijn ooms schuld en
zijn keuze voor het isolement in Bantam.
Enkele maanden voordat L'Ange Huet zich bij de gevangenis diende te melden,
overleed, op 1 mei 1886; Conrad in Parijs. Het moet hem terstond duidelijk zijn
geweest, dat dit het einde van de krant betekende. Dat was het ook. Nog enkele
maanden werd haar bestaan - de abonnees hadden betaald tot het eind van het jaar gerekt. Op 31 december 1886 verscheen het laatste nummer. Luchtig-relativerend is
L'Ange Huets afscheid van zijn publiek, maar wie hem wat beter kende zal daarin
de opluchting hebben geproefd, die de opheffing van het blad hem bracht. ‘Gij lezers’,
roept hij hen toe, ‘vroeg elke dag maar weer om nieuws.’ Maar merkte al niet Salomo
op ‘dat er niets nieuws is onder de zon’! En verder:
weet gij niet, zoo goed als wij, wat dat nieuws om het lijf heeft? Ieder
nieuw jaar is hetzelfde als het oude, behalve misschien het prijsverschil
in de suiker en het getalverschil in de pikols koffie-oogst. Nieuw jaar, en
nieuwe maan, het is maar een wijze van spreken! En een nieuwe
gouverneur-generaal ook! Behalve dat misschien de eene redakteurs
vervolgt en de andere alleen door redakteurs vervolgd wordt.
Gij weet dat wel, lezer; maar zóó goed als wij weet gij het niet, kunt gij
het niet weten. Gij leest slechts de courant, wij moeten hem maken. Gij
slaat over wat er in staat; wij moeten het opsporen. Gij zijt het vergeten;
wij moeten ons herinneren. Gij zijt toegevend; wij willen kieskeurig zijn.
Gij slurpt de koffie, of laat haar eenvoudig staan; wij, ongelukkigen, moeten
hem uitzoeken!
Opluchting, inderdaad, dat gevoel moet hem op die laatste dag van 1886 hebben
beheerst. Zijn collega Pieter Brooshooft spreekt jaren later over zijn ‘onvoldaanheid
met den toch zoo degelijken vroegeren letterarbeid’, zijn ‘walgen van het nieuws
verzamelen voor gulzige menschen’.

Naar Bantam's vergetelheid
Over z'n toekomst - zesenveertig jaar oud was hij pas - had hij nagedacht. Die lag
voor hem niet in Nederland. Hij wilde, schrijft hij in een brief, ergens als opziener
op het land werken, en later, als zijn financiën het zouden toelaten, een bescheiden
onderneming beginnen. Stond hem toen hij dit schreef voor ogen waar hij zo'n
onderneming het liefst wilde hebben: in een eenzaam gebied, ver weg van de stad
en de Europese samenleving? En als dat zo was, leefde dat verlangen wellicht al veel
eerder in hem, in de jaren dat hij leiding gaf aan het
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Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indié? Het is zeer wel mogelijk. Onder meer
een curieuze passage6 in een van L'Ange Huets wekelijkse ‘Europeesche kronieken’
- ze is van 22 februari 1879 - kan daarop wijzen. Hij heeft het in die kroniek over
het recentelijk weer ‘in het nieuws’ gekomen eilandje Pitcairn en zijn bewoners,
nazaten van zeelui die verantwoordelijk waren voor het beruchte oproer op de
‘Bounty’ in 1789. De passage is daarom zo opvallend, omdat ze slechts zijdelings
betrekking heeft op de situatie op Pitcairn. Hier volgt ze:
Wilt gij een interessante proef nemen, ga dan ergens buiten op een
afgelegen plek wonen, vertoon u in geen stad meer, bezoek geen vrienden
meer, en beproef dan, hoe lang het duurt, eer gij geheel vergeten zijt. Dien maatregel nemen wij eenmaal allen, zult gij zeggen, als wij ergens
buiten een diep gelegen plekje onder den grond betrekken en voortaan
nooit meer uitgaan. Doch het geval staat niet gelijk. Van ons laatste
heengaan wordt altijd zekere ophef gemaakt, waardoor de herinnering
langer bewaard blijft, maar als men eens ongemerkt zich terugtrok, zoodat
ons eenige afscheid was: ‘Wij hebben hem of haar in lang niet gezien’, en
‘waar zou hij of zij toch zitten?’, binnen een half jaar, twee maanden
misschien, zou ons bestaan vergeten zijn.
Het lukt hem voor zichzelf te beginnen. Eind jaren tachtig7 pacht hij een kleine
koffieplantage in Tjempaka in Lebak, een kilometer of tien van de hoofdplaats
Rangkas Bitoeng. Dat we dit weten, en bovendien zijn ingelicht over zijn leven daar,
danken we aan P. Brooshooft, de befaamde leider van de Semarangse De Locomotief,
die in januari 1903 L'Ange Huet opzocht en van die ontmoeting met z'n oud-collega
een ontroerend verslag schreef in zijn krant. Ik citeer eruit:
Rangkas-Bitoeng is reeds niet vroolijk in de kotta zelf, maar stel u voor
op 6 à 7 paal van daar, geheel verlaten te midden van koffietuinen en
eenige armoedige kamponghuisjes, slechts bereikbaar langs een bosch
slingerenden half onderhouden bergweg, een pondok van hout en kèpang
met een brok morsige, aan de voeten klevende klei tot voorerf [...], zonder
eenige meubelweelde dan de noodige stoelen, tafels, rust- en bergplaatsen
- en dit van den menschen verlaten oord in kalmen zielevrede bewoond
door een volbloed totok, uit een geslacht van europeesche intellectuels,
die met de wereld heeft afgerekend, zijn koffie-aanplantje beheert met zoo
weinig omslag als mogelijk is om zijne tot een minimum herleide behoeften
te vervullen en, niettegenstaande deze eigene ontberingen, uit aangeboren
billijkheid de opgezetenen van zijn erfpachtsperceeltje voor hun toegeeflijk
gecontroleerden arbeid niet met
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een hongerloon afscheept [...], de huisjes der menschen behoorlijk
onderhoudt, hen bijna nooit op taak maar op dagloon laat werken,
bewerende dat de doorsnee-inlander een fatsoenlijk man is die fatsoenlijk
moet worden behandeld... stel u dit alles voor, en gij hebt den
planter-wijsgeer-kluizenaararmenvriend, dien ik op 23 januari 1903 bezocht
op zijn erfpachtsperceel Tjempaka. [...]
Bedienden heeft hij niet, of liever ze zijn er wel maar hij heeft ze door en
door verwend. Het op zijn achtererf als in Abrams schoot levende gezin,
met de noodige soedara's en sobats, doet niets voor hem dan een stukje
harde kip braden, rijst koken en zijn bed opmaken. Als hij, met voor den
ruim zestigjarige vervaarlijke stentorstem, een dienstbaar wezen oproept,
naar voren, naar achteren, naar al die vier windstreken, dan komt er
niemand; ten slotte doet hij zelf, mompel-vergoelijkend, wat hij bij
uitzondering eens had willen laten doen. Hij zet zijn eigen kopje
morgen-koffie, hij smeert - droeve naglimp van de vaderlandsche
koffietafel - zijn twaalfuursbotram en snijdt de zwartharde kippenkluif,
door een vluchtige bruine schim op tafel gespookt, aan kleine belegstukjes
er op. De pluktuinen, pulpmolentjes, drogerijtjes, sorteerderijtjes,
wascherijtjes [...] zijn dan reeds in tevreden morgen-geslenter bezocht.
Met menschen en kinderen is gepraat, geknord, gedeeld in ziektetjes,
geholpen in lekkende dakjes. Nu, na het ‘twaalf-uurtje (!)’, wordt gerust,
gezorgd voor hond en kat, in den luierstoel gelezen uit alle werelden naar
Tjempaka gebracht door de leestrommel of hartelijke vriendenbezending.
Dan is het de avond-nassi met inlandsche toespijs en langzaam insluimeren
op het eenzame bed in eenzaam bosch, met eenzaam nadenken aan wat
weleer is genoten en geleden in de schijnschoone wereld.
Grijze en wijze man, ik voel uwe tragische berusting. Ik heb geleefd het
leven van zaken, genomen tien gulden voor wat slechts vijf waard was
[...], maar iets wat nooit iemand van me zag, iets van gevoels-diepte
sluimert in mij, en met dien kleine voelhoorn trek ik tot mijn begrip uwen
strijd, uwe onvoldaanheid met den toch zoo degelijken vroegeren
letterarbeid, uw walgen van het nieuws verzamelen voor gulzige menschen,
uw weggaan naar Bantam's vergetelheid, uwe ook daar nog gekoesterde
illusies, hun schimmig vervloeien de een na de ander, en thans uwe
gelatenheid, uw inzien van het nuttelooze der levensreis, uw berustend
afwachten van het einde.
Maar de arme lieden van Tjempaka zullen later spreken van een goed man,
die daar onder hen heeft geleefd.
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Brooshooft schreef dit in 1903. L'Ange Huets einde kwam pas ruim twintig jaar later.
Hij stierf op 14 april 1925, vijfentachtig jaar oud.
Voor wie iets meer weten van Brooshoofts leven en arbeid,8 is het geen verrassing
dat juist hij L'Ange Huet bezocht en zo onder de indruk kon raken van het bestaan
waarvoor zijn vriend had gekozen. Want vriendschappelijk zullen zij al vroeger met
elkaar zijn omgegaan. Na de verdwijning van het Algemeen Dagblad van
Nederlandsch Indië had Brooshooft nog geprobeerd hem als medewerker aan zijn
krant te verbinden. Ze hoorden bij elkaar, waren geestverwanten. Beiden leefden uit
het beginsel dat een ieder, overheerser en overheerste, recht had op het zijne. Twintig
jaar lang heeft Brooshooft die overtuiging uitgedragen in zijn krant. Altruïsme zou
het uiteindelijk - zover ging zijn idealisme - winnen van de ‘zelfzucht’. In Lebak trof
hij een man die dat altruïsme in de praktijk bracht, zo maar, als vanzelfsprekend.
Deze twee mensen in 1903 bij elkaar gebracht te zien, in die omstandigheden, daarover
te lezen in dat met zoveel intensiteit geschreven verslag, is indrukwekkend.
In Indische kranten heb ik een tweetal In Memoriams van L'Ange Huet gevonden.
De schrijvers zijn anoniem, maar beiden zullen hem van vroeger hebben gekend.
Deels vertellen ze over zaken die we al van Brooshooft weten, deels geven ze
aanvullende informatie. Zoals in de volgende passage:
Uit zijn afzondering in de Bantensche eenzaamheid zijn enkele zonderlinge,
soms grappige, doch over het algemeen weemoedig stemmende verhalen
bekend. Wie hem opzocht, was welkom; voor zijn bezoekers maakte hij
zich dan los van zijn naaste omgeving, zijn dagelijkschen omgang, nl.
inlandsche kinderen, die vrij zijn huis in- en uitgingen. En wie het sobere
middagmaal met hem deelde, werd vergast op een glas wijn, opgediept
uit vaak de zonderlingste bergplaatsen. Zoo leefde hij en zoo sneed hij
zelf langzaam maar zeker alle banden door, die hem nog aan de vroegere
omgeving hadden gebonden.
Het andere In Memoriam geeft enige opmerkelijke details over de begrafenis van
L'Ange Huet:
Huet zelf heeft niets dan vergetelheid gewenscht, zoo zelfs, dat hij beschikt
had, dat zijn overschot slechts door enkele zeer intieme vrienden mocht
gevolgd worden, een drietal, en dat zijn begrafenis niet langer duren mocht
dan een half uur.
In hetzelfde stuk wordt - ik sprak er al even over - een direct verband gelegd tussen
L'Ange Huets veroordeling in 1885 en zijn kluizenaarsleven in Bantam. Hij was,
lezen we,
een boeteling voor iets wat hij niet misdreven had...
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En dat in een tijd, waarin heel wat erger dingen ongestraft geschreven,
gedrukt en gelezen worden.
Dit laatste is wel een bittere overweging bij het graf van een, die het
slachtoffer geworden is van hen, die meenden met dergelijke straffe
middelen, toegepast op een bekwaam en hoogstaand man, de geestelijke
sfeer van deze samenleving te kunnen zuiveren...
Maar is die directe relatie er wel? Is dit met andere woorden het antiwoord op mijn
aan het begin gestelde vraag wat L'Ange Huet bezielde zich op te bergen in de
Bantamse eenzaamheid? Ik heb er moeite mee het te geloven. En dat vooral vanuit
de wetenschap dat L'Ange Huets vermogen tot relativeren - ik heb er enkele keren
de nadruk op gelegd - een dominante trek was van zijn persoonlijkheid.
Vanzelfsprekend was zijn veroordeling een onaangename ervaring, maar dat hij zich
deze in die mate aantrok zoals de schrijver van dat laatste In Memoriam het laat
voorkomen, lijkt mij onaannemelijk. Aan zijn daaropvolgende detentie - we zagen
het al - tilde hij in ieder geval niet al te zwaar: het was een ongelukkig incident, maar
niet iets om al te lang bij stil te staan.
Dat vermogen tot relativeren hield, denk ik, verband met zijn kijk op het leven.
Wat ik voortdurend hoor doorklinken in wat hij schreef, is het woord van de Prediker:
‘IJdelheden der ijdelheden, het is al ijdelheid’. Wat hem er dan wél toe bracht te
kiezen voor het isolement, voor een leven buiten de Europese gemeenschap, weten
we niet. Het ontbreekt ons aan relevante informatie. Misschien heeft hij er deze of
gene wel over geschreven, maar die correspondentie is dan (hoogstwaarschijnlijk)
verloren gegaan.

Een testament
Zou wellicht zijn testament ons wat dichter kunnen brengen bij het raadsel van L'Ange
Huets leven? Want dat testament was er, blijkens een in verschillende kranten door
zijn executeur-testamentair geplaatste annonce, waarin mogelijke debiteuren en
crediteuren werden opgeroepen zich te melden. Die executeur-testamentair was de
bekende, in Batavia gevestigde, firma Tiedeman & Van Kerchem, die als agent van
vele cultuurmaatschappijen talrijke plantages beheerde. Ook L'Ange Huet zal via
deze firma zijn koffieperceel hebben gepacht en aan haar verantwoording schuldig
zijn geweest voor het beheer ervan. Dit handelshuis trad dus ook op als de uitvoerder
van diens ultieme wilsbeschikking.
Waar we zoveel niet weten van L'Ange Huets persoonlijke leven, is het belang
van dat testament evident. Als het er nog is, dan in Jakarta, maar de kans het op te
sporen is heel klein, zo werd mij na verschil-
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lende pogingen daartoe wel duidelijk. Naar alle waarschijnlijkheid zouden we in dat
testament de naam of namen vermeld vinden van hen aan wie L'Ange Huet zijn
bezittingen had vermaakt. Hij was, weten we, zijn leven lang ongehuwd. Maar het
is natuurlijk heel goed mogelijk dat hij voor kortere of langere tijd samenleefde met
een njai en kinderen had. Hij was dol op kinderen, zoals we bij Brooshooft hebben
gelezen.

Het spoor terug
Met in het achterhoofd de plaatsbepaling die Brooshooft had gegeven, vond Praamstra
in de zomer van 1991 de plek waar L'Ange Huet had gewoond. Waren er misschien
nog sporen? Hij ontmoette er een in de buurt wonende oude Indo-europese vrouw,
en vroeg haar hier en daar eens navraag te doen naar L'Ange Huet en eventuele
nakomelingen. Thuis gekomen lag er tot zijn verrassing een brief van haar met de
mededeling dat ze iemand had gevonden die zich de planter herinnerde en wist dat
hij een zoon - Riki zou zijn naam zijn - had gehad, die in 1950 door een islamitische
beweging - dat zal dan de Darul islam wel zijn geweest - was doodgeschoten. Zijn
vrouw en kinderen leefden nog ergens in Lebak. Opzienbarend nieuws! Praamstra
stuurde haar onmiddellijk - en daarna ook nog enkele malen - geld waarom zij voor
haar verdere speurwerk had gevraagd. Tot enig bruikbaar resultaat hebben haar
bemoeienissen helaas niet geleid.
In oktober 2000 trokken Praamstra en ik per auto een tweetal dagen door Bantam.
De beroemde historische plaatsen wilden we weer zien, de oude Sultan's moskee
bijvoorbeeld en het fort Speelwijk met het uitzicht op de rede waar in 1596 Cornelis
Houtman met zijn mannen aan land ging. Maar ons belangrijkste doel was Tjempaka.
Om daar te komen namen we de route Bogor-Rangkas Bitoeng. Ze voert door het
mooiste gedeelte van Bantam, al wordt je dat - Bogor heeft zich als een rafelige vlek
tientallen kilometers ver in het landschap gevreten - pas na geruime tijd gewaar. Dan
wordt het ook stil, en realiseer je je hoe dun bevolkt en ook hoe arm Bantam nog
steeds is.
Zo'n tien kilometer voor Rangkas Bitoeng, een paar honderd meter van de grote
weg, ligt Tjempaka, deel uitmakend van de kampong Kebonkopi. Kebonkopi,
koffieplantage, de naam herinnerend aan de tijd dat L'Ange Huet daar z'n perceeltje
bebouwde, want koffie is er al lang niet meer. Ontspannen is er de sfeer; ze ademt
de rustgevende monotonie van alle dag: de mannen en jongens zijn op het veld, hun
vrouwen en kleine kinderen ontvangen ons. Wat geschrokken zijn ze om onze
verschijning, maar niet uit hun doen. En ik herinner mij mijn vroegere tochten door
Lebak, het vaak trotse zelfbewustzijn van gewone mensen die ik daar ontmoette.
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Bij de ingang van Kampong Kebonkopi (foto gemaakt in oktober 2000).
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We vragen om de lurah. Hij is aan het werk op zijn ladang, maar natuurlijk zal hij
komen. Dat is een half uur later; wat gewassen heeft hij zich inderhaast, wat andere
kleren aangetrokken; strepen modder tekenen zijn pezige benen. We schatten hem
op een jaar of veertig. Hij is vergezeld van een wat oudere man. Twee weten immers
meer dan een. Hij knikt het ons beamend toe; een solitaire ijzeren tandd danst mee
in z'n bovenkaak. Er volgt een lang, bedaard gesprek. Wat we hun vertellen over
L'Ange Huet boeit hen; er wordt diep nagedacht, zo nu en dan iets geopperd, maar
het geheugen kan de brug tussen 1925 en ons 2000 niet construeren. De oude vrouw
van negen jaar daarvoor is dood.
We wandelen door het dorp, komen bij een houten gebouwtje waar in vroeger
dagen een administrateurswoning heeft gestaan. Het is waarschijnlijk de plek waar
Joost woonde; de oudere man herinnert zich een graf, maar de sporen ervan zijn
uitgewist. We hadden eerlijk gezegd ook niet zoveel verwacht. We voelen ons
gelukkig hier te zijn; de omgeving imponeert ons, en onze verbeelding vult de lege
plekken in.
Een jongeman herinnert ons gezelschap aan een niet ver van Kebonkopi wonende
blanda-vrouw. Familie misschien? Ze noemen haar Si Plu. Hij wijst ons de weg,
twintig minuten rijden dieper het binnenland in. Verscholen in het bos staat daar het
huis van mevrouw Pflug en haar familie. Ze is 65 jaar oud, dochter van een Duitse
planter die in de buurt z'n kebon had en vermoedelijk L'Ange Huet heeft gekend. Ze
heeft, vlak voor de oorlog en erna, op een Europese school in Rangkas Bitoeng
gezeten, maar is nooit in Europa geweest. Aarzelend aanvankelijk, tastend in haar
geheugen, vindt ze het Nederlands van vroeger terug. Ze vertelt over haar jeugd, de
oorlog en revolutietijd, over haar ontmoeting met haar latere man en hun wonen in
de rimboe, ver weg van de wereld. Ze vindt het fijn erover te kunnen praten. Ook
voor ons is dit samenzijn een hoogtepunt.
Bij het afscheid dwalen we nog wat rond in de immense tuin rond het huis en stuiten
we op het graf van haar vader met daarop zijn naam, een teken aan de bovenwereld,
een intermediair voor hen die hem lief waren. Zoals de oude Pflug zal ook Joost
l'Ange Huet begraven zijn in z'n eigen grond. Maar, besef ik nu, zonder grafsteen of
andere markeringen van duurzame aard. Hij die de totale vergetelheid nastreefde,
zag de dood als de uiteindelijke vervulling van dat verlangen. Al na korte tijd zal de
plaats waar zijn overschot in de aarde werd neergelegd weer deel geworden zijn van
het landschap. We hadden zijn graf nooit kunnen vinden, niet mogen vinden.
In een van de twee In Memoriams lezen we:
Zij, die vergetelheid wenschen, vinden die maar al te gemak-
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Mevrouw Pflug (en kleinzoon) voor haar huis in de binnenlanden van Lebak (foto gemaakt in oktober
2000).

Indische Letteren. Jaargang 19

113
kelijk in een samenleving als deze, met een vlottende bevolking en
vluchtige belangstelling. Een levensbericht van dr. l'Ange Huet zou zeker
belangrijke gegevens leveren [...]. Onze maatschappij heeft geen gebrek
gehad aan merkwaardige mannen. Wij hebben een nieuwste koloniale
geschiedenis... maar geen menschen om die op te schrijven...
Hoe onvolledig ook, dit ís een levensbericht van Joost l'Ange Huet. We hebben zijn
bestaan voorzover als dat mogelijk was te voorschijn gelezen uit brieven, archieven
en kranten, en we hebben ons een beeld kunnen vormen van de omgeving waar hij
zijn laatste dertig jaar doorbracht en stierf. Onze nieuwsgierigheid heeft het gewonnen
van zijn ongetwijfeld uitdrukkelijke wens dat niemand zich ooit nog zou bekommeren
om zijn nagedachtenis. Nu het er toch eenmaal is, beschouw ik wat ik hier heb
neergeschreven als een kleine hommageaan een bijzonder mens.

Eindnoten:
1 De term is van Peter van Zonneveld in zijn ‘Een schatkamer vol genambaliseerde schimpscheuten
en vergeten feuilletons. De Indische pers en de literatuur’. In: Indische Letteren 17 (2002), p.
3-10.
2 Olf Praamstra, ‘De neef van Busken Huet: dr. J. l'Ange Huet (1840-1924)’. In: Indische Letteren
6, nr. 3 (september 1991), p. 97-114.
3 Gerard Termorshuizen, Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de
Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905. Met medewerking van Anneke Scholte.
Amsterdam, Leiden 2001.
4 Kaat Wils, ‘“Gehuld in het schitterend kleed der nieuwste Parijsche mode”. Auguste Comte in
Nederland (1845-1880)’. In BMGN 112 (1997), afl. 1, p. 19-48 (in het bijzonder p. 43-45).
5 Vgl. H.T. Colenbrander en J.E. Stokvis, Leven en arbeid van Mr. C.Th. van Deventer, dl. I.
Amsterdam 1916, p. 52-58.
6 Mijn dank gaat uit naar Carl Kasten die, bezig aan zijn doctoraalscriptie over L'Ange Huet,
deze passage vond en aan mij doorgaf.
7 In Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Nederlandsch-Indië en
opgave omtrent hun burgerlijken stand (Batavia: Landsdrukkerij) van 1889 wordt hij voor het
eerst als inwoner van Rangkas Bitoeng genoemd.
8 Aan dat leven en die arbeid heb ik ruimschoots, op verschillende plaatsen, aandacht besteed in
mijn Journalisten en heethoofden.
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Het In Memoriam voor H. de Veer, weekblad Eigen Haard 51 (december 1890).
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Twee visies op een vooroordeel
De romans Half bloed (1879) van H. de Veer en Halfbloed (1946) van
Johan Fabricius*
Joop van den Berg
In de onvolprezen keuze-bibliografie van Dorothée Buur, Persoonlijke documenten,
staan in het titelregister twee boeken met exact dezelfde titel, te weten: Halfbloed.
Het zijn respectievelijk het boek van de nu wat vergeten auteur H. de Veer, Half
bloed (los van elkaar geschreven), daterend uit 1879, en dat van Johan Fabricius, de
roman Halfbloed, verschenen in 1946. Het boek van De Veer speelt zich af in
Nederland in het laatste kwartaal van de negentiende eeuw in het milieu van
Nederlandse patriciërs, wonend in grote villa's in Nigtevecht en Arnhem. Het boek
van Fabricius daarentegen speelt in het Batavia tussen de twee wereldoorlogen in
het paupermilieu van de kleine boengs.
Wat hebben beide boeken - met zulke uiteenlopende uitgangspunten in plaats en
tijd - behalve de titel met elkaar gemeen? Het leek mij interessant om ze eens in
beschouwende zin tegen het licht te houden en proberen vast te stellen of zij van
betekenis zijn geweest voor de Indisch-Nederlandse letteren, door hun sfeertekening,
literaire stijl, behandeling van het thema ‘halfbloed’, of anderszins.
Laat ik maar eens beginnen met wat kanttekeningen te plaatsen bij de titel van
beide romans. Het woord ‘halfbloed’ werd in het voormalige Nederlands-Indië zelden
in positieve zin gebruikt. Het was een van de vele benamingen die gebezigd werden
als men mensen wilde aanduiden van gemengd Nederlands-Indische herkomst. Het
is er één uit de reeks, niet zozeer van woorden, méér nog van connotaties. Dat zijn
immers, volgens Van Dale, ‘de met een woord verbonden voorstellingen (van
emotionele aard) buiten de eigenlijke betekenis’. Ik noem er een paar: Indo, Sinjo,
Nonna, Liplap, Blauwe, Half-caste, Euraziër, Mesties, al wordt dat laatste woord,
ontdaan van de vroegere gevoelswaarde, tegenwoordig in veel wetenschappelijke
studies gebruikt voor mensen van gemengd bloed. Zelf zal ik verder voor de
duidelijkheid spreken van ‘Indo-europeanen’, temeer omdat dat de gebruikelijke
benaming was in de periode dat de twee bewuste boeken het licht zagen.
Is de titel Halfbloed in beide gevallen de vlag die de lading dekt? Zou
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men op grond van de titel het boek kunnen aanbevelen bij mensen, die wat meer over
de leefwereld van de Indo-europeanen willen weten? Beide auteurs waren echte
‘volksschrijvers’ met een groot lezend publiek achter zich, kortom, auteurs die konden
weten wat een lezer verwacht van een roman met zo'n titel.

H. de Veer (1829-1890)
Laat ik allereerst wat vertellen over de relatief onbekende auteur Hendrik de Veer.
Hij werd geboren in 1829, studeerde theologie en werd op 25-jarige leeftijd predikant
in Meerkerk. Hij verliet het ambt en werd directeur van een HBS in Delft. Na zes
jaar kwam er een einde aan zijn onderwijscarrière en werd De Veer hoofdredacteur
van de krant Nieuws van de Dag in Amsterdam. Hij publiceerde, naast veel feuilletons
voor zijn eigen krant, een reeks verhalenbundels en romans. Een daarvan, Trou-ringh
voor het jonge Holland (1868), werd buitengewoon populair en is vele malen herdrukt.
De Veer werd op latere leeftijd de stuwende kracht achter het weekblad Eigen Haard,
waarvan hij tot zijn dood in 1890 redactiechef is geweest. Zijn connecties met Indië
zijn onduidelijk, maar in zijn verhalen en romans duikt er nogal eens een familielid
op, dat langdurig in de Oost is geweest en dat vol zit met - ik citeer - ‘verhalen van
het woelige leven in Oost en West’.
Het boek Half bloed verschijnt in 1879. Op de titelpagina staat vermeld: ‘Niet in
de handel’. De roman is namelijk een premieboek van de krant Nieuws van de Dag,
waarvan De Veer hoofdredacteur was. Hoewel geschreven in de tweede helft van de
negentiende eeuw ademt het boek helemaal nog de tijd van Romantiek - van begin
negentiende eeuw - die Peter van Zonneveld in zijn studie Panorama van de 19e
eeuw als volgt heeft gekarakteriseerd:
Daar hoort dan een vaag beeld bij van liefelijke landschappen met roze
luchten erboven, zacht voortglijdende trekschuiten, diligences met vurige
paarden ervoor, dames in stemmige japonnen en heren in tot de verbeelding
sprekende kostuums. Tragische liefdesgeschiedenissen, met edele, zichzelf
wegcijferende heldinnen en moedige, onverschrokken maar tegelijk
melancholische helden, relaties met veel tranen, zuchten en klachten,
kerkhoven en droevige muziek. De dreiging van een vroege dood speelt
bij dit alles een belangrijke rol: romantisch is sterven op het slagveld en
in het kraambed, sterven aan een combinatie van tuberculose en
liefdesverdriet.1
Ook in Half bloed is een liefdesgeschiedenis de kern van het boek. Hoofdfiguur in
een circa twintigjarige jongeman, Albert, kind van een Nederlandse planter en een
Indo-europese vrouw. Nadat zijn beide
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ouders in Indië zijn gestorven, komt hij in Nigtevecht in huis bij een broer van zijn
vader, een weduwnaar met een dochter, Emma, die ongeveer net zo oud is als Albert.
Hoewel in feite opgevoed als broer en zuster, verklaart Albert in het eerste hoofdstuk
zijn liefde aan Emma, die hem echter resoluut afwijst. Hij heeft sterk het gevoel dat
de afwijzing van Emma te maken heeft met zijn Indo-europese afkomst en al de
vooroordelen die hierover in Nederland bestaan. Albert, die bekend staat als een
driftig mens, verlaat het huis van zijn oom om in Delft voor Indisch ambtenaar te
gaan studeren. De studie in Delft loopt evenwel op niets uit omdat Albert, volgens
de auteur, zich ‘overgeeft met de eigenaardige hartstocht van zijn ras aan de dolste
uitspattingen’. Het familiekapitaal wordt door hem in korte tijd verbrast en hij vlucht
de grens over naar Duitsland. Daar ontmoet hij toevalligerwijs een Indische planter
en zijn vrouw - hij volbloed Nederlander, zij Indo-europese - die in Indië veel geld
hebben verdiend en nu allerlei plezierreisjes maken door Europa. De planter heeft
vier kinderen, waarvan twee lieftallige meisjes van rond de zeventien jaar. Een van
hen, Louise, wordt ‘dodelijk verliefd’ op Albert en na veel aarzelingen trouwt Albert
met haar. Alberts grote liefde van weleer, zijn nichtje Emma, is inmiddels ook
getrouwd met een rijke Amsterdamse koopman, die echter fraudulerend niet alleen
zijn eigen familiekapitaal er doorheen jaagt, maar ook dat van zijn schoonvader in
Nigtevecht, en dat heeft een scheiding met Emma tot gevolg. Aan het eind van het
boek sterft Alberts echtgenote Louise aan de tuberculose en is voor Albert de weg
vrij om alsnog zijn eerste grote liefde Emma te trouwen.
Men kan zich afvragen in hoeverre Alberts afkomst in de roman een beduidende
rol heeft gespeeld in de afwikkeling van het drama. Ik kan daarover kort zijn:
nauwelijks of helemaal niet! Albert, de hoofdfiguur, is, met twintigste-eeuwse ogen
bezien, een nogal snel opvliegend en primair reagerend mens, maar dat heeft weinig
te maken met zijn afkomst. Het boek is hoogstens een staalkaart van de vooroordelen
in de negentiende eeuw over mensen van gemengd bloed. Het halfbloed zijn van
Albert speelt in feite geen rol van betekenis, omdat het de hoofdfiguren niet naar
dramatische ontwikkelingen stuurt. Ware zijn moeder een Hongaarse geweest, dan
had de strekking van het boek niet veel anders kunnen zijn.
Wat het boek wél schatplichtig maakt aan de titel Half bloed zijn de gesprekken
over dit thema die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten, en er wordt in Half
bloed zeer veel geconverseerd. Een paar citaten ter illustratie:
Die bruine of zwarte vrouwen zijn alle valsch, jaloersch, lui en slordig. 't
Is niet om de kleur, maar de kleur verraadt den
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inborst. De landaard deugt niet.2
Als Albert zijn studie in Delft heeft verknald, vindt men in Nigtevecht dat hij terug
moet naar Indië. Ik schets de overwegingen:
Naar Indië vertrekken! Ja, dat was, naar algemeen gevoelen, het beste, het
eenige wat er op zat. Zulke wilde mannen behoor den daar te huis. Zij
waren in die warme en weelderige natuur even noodzakelijk en hun razen
en tieren was daar even natuur lijk als het brullen van wilde beesten en
het loeien van ontemlbare orkanen.3
Hij vervolgt dan:
Een van de meisjes vergeleek den hartstocht van het gemengde bloed niet
onaardig bij de werking van een vuurspuwenden berg. Zulke bergen hadden
recht van bestaan, maar niet in de gematigde luchtstreek en te midden van
een geordende maatschappij.4
Opmerkelijk is dat in de roman met grote achting wordt gesproken over de Javaanse
bevolking. Tussen de regels door wordt duidelijk dat de schrijver in feite de Javaanse
aristocratie bedoelt, maar zijn opvattingen ademen toch al de geest van de Ethische
beweging, zoals die zich ruim 25 jaar later manifesteerde.
De Javanen zijn een rijk begaafd ras. Geef hen goed onderwijs, van den
beginne af, en breid hun gezichtskring gaandeweg uit, ge zult zien dat zij
met de Westerlingen gelijken tred houden. Reeds nu zou ik u hoofden en
aanzienlijken onder de inlanders kunnen noemen, wier scherp oordeel en
fijn vernuft u verbazen zou. En wat hebben wij ooit gedaan om hun geest
of dien hunner kinderen te ontwikkelen?
Zou 't toch niet de wijste staatkunde zijn, die ons voorschreef met al wat
in ons is de Javanen te beschaven en daardoor gaandeweg de vereeniging
van beide rassen te bevorderen? Het land is veel te groot om op den duur
door een twintigduizend Hollanders bestuurd te worden. De productiviteit
lijdt onder den bestaanden toestand en beide partijen zijn er dupe van. Ze
zijn dit te meer, omdat, naarmate het overheerschende ras zich verder van
het overheerschte verwijderd houdt, de tegenpartij wantrouwiger en
daardoor soms werkelijk verraderlijk wordt. Doch zij, die dit aan het
rasverschil toeschrijven, hebben 't mis en bestendigen slechts den toestand.
Ons gouvernement is langen tijd bang geweest om de deur voor hooge
staatsambten ook voor de kinderen van gemengd ras open te zetten.
Ondanks den schijn van een meer billijke opvatting is het in den grond
der zaak nog bang op dat punt. Ook weet ieder Hollander u
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tien voorbeelden voor een te noemen waaruit blijkt, dat de Sinjo en de
Liplap, en hoe hij ze verder betitelt, van nature valsch, gluiperig, jaloersch
en wat niet al is. Doch indien dit waar is, wie maakte hen zoo? En zijn alle
jongeheeren in Nederland modellen van deugd en goede zeden?5
In een andere passage in het boek spreekt hij zich onomwonden uit over de
discriminatie die Indische Nederlanders, in Nederland zelf, te beurt valt. De Indische
planter aan het woord:
Daarbij ergeren mij de wondervreemde gezichten, waarmee de lui ons in
Holland aankijken en opnemen. 't is of de relaties tusschen de koloniën
en het moederland van gisteren dagteekenen. Zelfs ontwikkelde menschen
maken zich aan die fout schuldig. Men houdt ons, geloof ik, meer voor
een veredeld ras van apen dan voor verbasterde menschen, vooral wanneer
men, zoals mijne vrouw en u ook, meneer van Duren, de trekken of de
kleur van een ander ras vertoont. Daarbij is 't ergerlijk hoe men ons zonder
blikken of blozen besteelt.6
Tot zover een aantal sprekende citaten die met gemak verdrievoudigd kunnen worden,
zo uitgesproken zijn de vooroordelen over afkomst en ras in de gesprekken in de
roman Half bloed. Erg veel meer dan een illustratie van het gedachtegoed van de
gezeten burgerij in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw is de roman
niet geworden. Geïnteresseerden in de Indisch-Nederlandse letteren, die het boek
mogelijk op de titel hebben geselecteerd, komen bedrogen uit. Zij kunnen zich beter
wenden tot een paar tijdgenoten van de romanschrijver De Veer, te weten P.A. Daum,
Van Nievelt, Melati van Java en M.T.H. Perelaer.

Johan Fabricius (1899-1981)
Het boek Halfbloed van Johan Fabricius verscheen in 1946 en is de tweede Indische
roman in een indrukwekkende reeks van deze auteur, de zoon van toneelschrijver
Jan Fabricius. Het motto van het boek luidt: ‘Ik draag dit boek op aan de donkere
speelgenooten mijner jeugd. Voorjaar 1941.’ Zo'n opdracht en het jaartal - midden
in de Tweede Wereldoorlog - verdienen enige toelichting. Fabricius verblijft dan in
Londen waar hij redacteur/nieuwslezer is van de Nederlandse nieuwsuitzendingen
van de BBC. Tijdens het beruchte Duitse bombardementsoffensief - later bekend
geworden onder de naam Slag om Engeland - schrijft hij de roman Halfbloed, die
hij situeert in de binnenstad van Batavia in een Indo-europese familie, afstammelingen
van een Nederlandse KNIL-soldaat. Hij probeert in het boek gestalte te

Indische Letteren. Jaargang 19

120

Johan Fabricius, Zelfportret.
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geven aan het vooroorlogse Batavia en vooral aan de directe leefomgeving van de
kleine Indo.
Hoe goed kende Fabricius de wereld van zijn ‘donkere speelgenooten’? Fabricius
had een Indische jeugd gehad, in Bandoeng en Batavia, en ging rond zijn veertiende
naar Nederland voor verdere studie. Tijdens een wereldreis in de jaren dertig bleef
hij - toen 36 jaar oud - een paar weken in Batavia en gaf daar kennelijk zijn ogen
goed de kost. Desondanks kan men zich afvragen of hij Indië voldoende kende om
die unieke wereld van de Indo-europese gemeenschap te kunnen beschrijven. Wat
men kan vaststellen is dat hij - die ook nog een verdienstelijk kunstschilder was - in
het eerste hoofdstuk met forse streken op een breed palet een sfeervol beeld geeft
van het leven in een stadskampong van Batavia. Oordeelt u zelf:
Achter het erf, stroomde de kali; aan den anderen oever, gedeeltelijk
schuilgaand temidden van bamboe's, pisang's en hooge klapperboomen,
lag de kampong. Nu, in de korte schemering, daalden mannen en vrouwen
langs de glibberige, gebarsten leemhelling naar het water af om zich voor
den nacht te reinigen. Na het bad staken de jongere mannen nog een strootje
op en hurkten koutend bijeen, lachend kijkend naar de meisjes en vrouwen,
die achterbleven om een sarong uit te wasschen of vaten te spoelen. Naakte
kinderen doken en plasten, duwden elkaar met geweld onder, balanceerden
op een voorbijdrijvende stam en vulden de kalme avondlucht met hun
juichkreten.
Zoo snel viel daarna de nacht, dat men het duister bijna kon zien
aansluipen. Bij de kali was thans niemand meer; als laatste klom een oude
vrouw met een stapel waschgoed moeizaam de helling op. Slechts een
paar krolsche ratten jaagden elkaar langs den oeverrand krijschend na.
Thsschen de bamboe's schitterde hier en daar een lichtje, de olievlam van
een palita. Alom ontwaakte fluisterend, geheimzinnig leven.7
De roman Halfbloed behelst het levensverhaal van de njai Sarina, die na het overlijden
van haar man, bij wie ze vier kinderen heeft, intrekt bij een zoon, die na het overlijden
van diens vrouw achterblijft met vier opgroeiende kinderen. Twee meisjes en twee
jongens zijn het, en hun gevecht om zich staande te houden in de koloniale wereld
is de kern van het verhaal.
Anders dan H. de Veer schetst Fabricius in het eerste hoofdstuk op realistische
wijze de maatschappelijke positie van de Indo in de Indische samenleving, en laat
zien dat er duidelijk sprake is van een soort dubbele discriminatie - door de
Nederlandse bevolking aan de ene kant en door de Indonesiërs aan de andere kant.
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Als njai Sarina haar twee dochters, die getrouwd zijn met planters, gaat bezoeken in
het binnenland, schrijft Fabricius:
dat zij het niet prettig meer vonden wanneer de heele onderneming te
weten kwam dat hun moeder slechts een gewone inlandse was [...]. Ze
konden het Maleisch-Javaansche bloed in hun aderen niet loochenen, want
ze droegen het teeken ervan op hun gelaat.8
Over de animositeit tussen volbloed Nederlanders en Indo-europeanen wordt in het
boek ergens gezegd:
Onder zijn uiterlijke beheersching gloeide zijn latente, instinctieve haat
tegen den ‘totok’, de geïmporteerden volbloed-Hollander, die in dit land,
waarvan hij bij aankomst zelfs de taal nog niet kende, dadelijk als heer en
meester optrad en neerkeek op alles wat getint was. Het was een diep
ingevreten, verterende haat [...]9
De animositeit tussen Indo-europanen en Indonesiërs anderzijds wordt geïllustreerd
door een ruzie met Javaanse marktkooplieden, waarbij Fabricius schrijft: ‘Hij [de
koopman] herhaalde het woord niet, maar allen wisten, dat hij op het hatelijke
scheldwoord voor halfbloed doelde.’10
Men kan dus niet zeggen dat, zoals bij de roman van De Veer, het halfbloed-zijn
in maatschappelijke zin per saldo weinig betekende. Integendeel! Maar met dergelijke
losse uitspraken en karakteristieken alleen komt geen roman tot leven. Levende
mensen dienen de dragers van dergelijke ideeën te zijn. Dat is zelden het geval in de
roman, waarbij ten overvloede ook sprake is van een onderlinge verwisselbaarheid
van hoofd- en bijfiguren, ja zelfs van hoofd- en bijzaken. Iemand die aanvankelijk
bedeesd en ingetogen lijkt wordt gaandeweg een bruut, doortastende karakters worden
zonder duidelijke aanleiding slappelingen en een bijzonder zuiver en kuis meisje is
plotseling bereid om met een oude Chinese handelaar naar bed te gaan voor de somma
van tweehonderd gulden. Zij wil dat geld gebruiken om een jonger broertje uit de
gevangenis te houden, maar toch... Het heeft daarom ook weinig zin een exposé te
geven van de inhoud, want de loop der gebeurtenissen blijft schimmig. Halverwege
de roman wordt het plotseling een soort detectiveverhaal over de opiumsmokkel, dat
evenwel op niets uitdraait en weinig illustratief is.
Concluderend kan men zeggen dat Fabricius' romanfiguren wel heel erg halfbloed
zijn maar weinig geloofwaardige mensen. Daarom overtuigt de roman niet, ondanks
de rake sfeertekeningen. Fabricius is zeker niet blind voor de problemen van de
koloniale maatschappij. Zo besteedt hij bijvoorbeeld ook aandacht aan de groep
Indo-europeanen

Indische Letteren. Jaargang 19

123
die zich meer aangetrokken voelen tot de inheemse wereld dan tot die van de blanke
elite. Het is het warga negara-probleem dat in latere jaren zo'n geweldige politieke
lading heeft meegekregen. Een van de kinderen van njai Sarina verwoordt het in de
roman als volgt:
Hij staarde voor zich, op den grond. ‘Als kind mocht ik nooit in de
kampong spelen - je weet wel, dat Ma Sarinah het niet wou. Maar het helpt
allemaal niet als je er nu eenmaal naar toegetrokken wordt. Jullie wilt dat
niet begrijpen, maar het is zoo, en ik kan er ook niets aan doen. Ik voel
me er thuis... alleen dáár vind ik rust. Als ik weet, dat er in de andere
huizen rondom me alleen nog maar inlanders zijn... als ik dan de gamelan
hoor en zij, Niti, steekt bij het vlammetje van haar palita een sigaret voor
me aan. Overdag op kantoor, in m'n Europeesche pak, dat is alles maar
poera-poera; ik moet om mezelf lachen als ik hoor hoe ik m'n best doe om
mooi Hollandsch te praten, bijna als 'n totok! Ik weet immers, dat het
allemaal niet echt is. Ik ben jaloersch, Boeng, als 'k 's avonds al die
Inlanders gezellig onder mekaar in de kali zie baden. Ik luister naar wat
ze mekaar toeroepen; het doet me goed, Maleisch te hooren. Ik zou zelf
den heelen dag Maleisch willen spreken; dat Holllandsch vermoeit me
zoo.’11
Trefzeker onder woorden gebracht en zeker voor het jaar 1941, maar zolang de hoofden bijfiguren zich niet echt laten leiden door dergelijke overwegingen blijft men
zitten met een boek vol ‘gerucht en geweld’ maar met weinig inhoud.
Wat moet de conclusie luiden over de twee romans met de beladen titel Halfbloed?
Welnu, van beide boeken kan men mijns inziens zeggen dat zij de streep van de
Indisch-Nederlandse letterkunde niet halen; zij zijn hooguit interessante illustraties
van de tijdgeest. Voor De Veer blijkt het halfbloed-zijn van de hoofdfiguur een
exotisch gegeven dat wat kleur moet geven aan het beeld van de Hollandse
gezapigheid in het Nigtevecht van 1875. Voor Fabricius geldt een meer ambitieuze
aanpak: hij onderkent het grote probleem van de Indo-europese minderheden in de
koloniale maatschappij, hij heeft ook wel voldoende kennis van de achtergronden,
maar is toch niet bij machte zijn romanfiguren die bezieling mee te geven waardoor
zij voor de lezer echt gaan leven.
Blijft de vraag: zijn de twee romans met dezelfde titel van belang voor de canon
van de Indisch-Nederlandse letteren? De conclusie moet luiden: in beide gevallen is
de titel Halfbloed toch niet de vlag die de lading dekt.
De romans mogen dan voor de Indische letteren van ondergeschikt belang zijn, maar
men kan zich, in een wijder perspectief, afvragen hoe
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het staat met het overige werk van De Veer en Fabricius. Hoe is hun positie binnen
die tak van letterkunde? Immers, voor Fabricius zeker, kan men met recht de vraag
stellen of zijn tientallen romans, novellen en verhalen met een Indische achtergrond
een plaats verdienen in het panopticum van de Indische letteren. Zijn zijn
geesteskinderen in dat werk echte mensen, figuren dan wel figuranten? Het oordeel
van Rob Nieuwenhuys in de Spiegel: ‘Bij Fabricius zijn het soms mensen, meestal
figuren en een enkele keer figuranten.’12 Een wat zuinig oordeel - meestal gebruikelijk
bij kritiek op het werk van Johan Fabricius - waar ik verder niet in wil treden. Laat
ik volstaan met op te merken dat de schrijver Fabricius bij zeer veel mensen, en
gedurende een zeer lange tijd, grote interesse heeft gewekt voor het leven in Indië.
Hendrik de Veer nu! Kort en goed, zijn roman Half bloed zou, wat mij betreft,
vergeten kunnen worden, maar zijn belang voor de canon van de Indisch-Nederlandse
letteren is toch veel groter geweest dan men op het eerste gezicht zou denken. In
welk opzicht dan? Welnu, De Veer heeft als eindredacteur van het weekblad Eigen
Haard aan zeer veel ‘Indische’ auteurs publicatiemogelijkheden geboden. De
jaargangen van het tijdschrift bieden van 1875 tot 1890 een ruime keur aan literair
en journalistiek werk betreffende Nederlands-Indië. De meest bekende schrijver die
veel in Eigen Haard heeft gepubliceerd, is Annie Foore. Haar belangrijkste roman
Bogoriana is in de jaargang van 1889 in afleveringen gepubliceerd. Veel Indisch
werk verscheen in het weekblad, zoals bijvoorbeeld: A. Werumeus Buning, Louise
B.B., S. Kalff, Otto Knaap, Soera Rana, Jan ten Brink en zelfs Louis Couperus. Ook
bevatte het weekblad tal van wat wij tegenwoordig reportages zouden noemen over
Indische aangelegenheden, verlucht met prachtige kopergravures, zoals de oorlog in
Atjeh, de opiumhandel, toneel op Java en wat al niet. Men zou uit de jaargangen van
1875 tot 1890 een vuistdik literair-historisch werk kunnen samenstellen als een soort
vademecum, een soort Valentijn van de negentiende eeuw. Het is daarom dat ik van
mening ben dat Hendrik de Veer toch ook een belangrijk steentje heeft bijgedragen
aan de Indisch-Nederlandse letteren, en dat het door hem verrichte werk voldoende
aanleiding geeft tot verdere studie en onderzoek.

Eindnoten:
* Dit artikel is een bewerking van een onder dezelfde titel gehouden lezing, uitgesproken op 10
oktober 2003.
1 Peter van Zonneveld, Panorama van de 19e eeuw. De tijd van Romantiek en Biedermeier. 2e
dr. Amsterdam: BulkBoek, 1987.
2 H. de Veer, Half bloed. Amsterdam: G.L. Funke, 1879, p. 10.
3 Idem, p. 83.
4 Idem, p. 84.
5 Idem, p. 159-160.
6 Idem, p. 157.
7 Johan Fabricius, Halfbloed. 's-Gravenhage: Leopold, 1946, p. 29.
8 Idem, p. 12.
9 Idem, p. 50.
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Maria Dermoût met haar kinderen Ettie en Hans in 1912 (uit: Joop van den Berg e.a. (red.). In Indië
geweest. 's-Gravenhage/Amsterdam, 1990).
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Het ritme van de herhaling
Een analyse van het poëtisch taalgebruik van Maria Dermoût
Herma de Vries
Inleiding
De roman De tienduizend dingen wordt het meesterwerk van Maria Dermoût genoemd.
Het boek werd in 1955 gepubliceerd en was de tweede roman van Dermoût, die in
1951 debuteerde met Nog pas gisteren. Behalve deze romans zijn er nog vijf
verhalenbundels van haar hand verschenen. De tienduizend dingen had niet alleen
in Nederland succes; het is in elf talen vertaald en werd vooral in de Verenigde Staten
enthousiast ontvangen. Het is daar veelvuldig herdrukt in een pocketreeks van
internationale meesterwerken.1
De tienduizend dingen onderscheidt zich in tal van opzichten van de romans van
naoorlogse jonge schrijvers als Hermans, Reve en Mulisch. Alhoewel de bijzondere
kwaliteit van het boek door iedereen werd onderkend bleek het moeilijk om het boek
binnen de bestaande genres een plaats te geven. Was het wel een roman, of was het
een verhalencyclus of een verhalenbundel? Ook met de stijl van Dermoût wist men
niet goed raad. Garmt Stuiveling, Johan van der Woude en Rob Nieuwenhuys
benadrukken in hun besprekingen van haar schrijfstijl de typisch oosterse vertelwijze.2
De tienduizend dingen speelt zich, net als alle andere verhalen van Maria Dermoût,
af in het voormalig Nederlands-Indië. Door haar werk een plaats te geven binnen de
koloniale literatuur was het genre- en stijlprobleem eenvoudig opgelost. Volgens
E.M. Beekman neemt zij daarbinnen echter een bijzondere positie in: haar werk mist
de karakteristieke gerichtheid op het groepsleven en heeft meer betrekking op wat
hij noemt ‘het individuele uithoudingsvermogen’. Hij noemt haar inspiratie eerder
Indonesisch of misschien ‘Aziatisch’ dan koloniaal.3 Aan die inspiratie is haar
vertelwijze ontleend.
De afgelopen jaren is in verschillende onderzoeken gewezen op de westerse literaire
technieken waarvan Maria Dermoût gebruikmaakte.4 De functie van deze stijlmiddelen
in haar werk is ook geanaly-
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seerd. Veel gebruikte typeringen voor haar taalgebruik zijn: ‘langzaam’, ‘melodieus’,
‘bezwerend bijna’, ‘geheimzinnig’, ‘direct én verhullend’ en ‘terloops’, met als effect
‘dreiging’, ‘spanning’ en ‘suggestie’. Het zijn vage termen met een sterk intuïtief
karakter die vooral de opgeroepen sfeer weergeven, maar niets zeggen over de wijze
waarop de schrijfster de taal inzet om haar verhaal te vertellen. Onderzoek naar de
mate waarin Dermoûts stijl, in de zin van taalgebruik, specifiek bijdraagt aan de
status van literair meesterwerk van De tienduizend dingen is tot nu toe niet gedaan.
Met een nadere beschouwing van een aantal fragmenten uit het boek wil ik aantonen
hoezeer Dermoût de taal heeft benut om haar visie op het leven, vertaald in het thema
van het boek, uit te dragen. Om de relatie tussen vorm en inhoud aan te kunnen tonen
is het nodig eerst de inhoud van het boek kort samen te vatten. Daarna ga ik kort in
op het begrip poëtisch taalgebruik en op een aantal kenmerken van poëtisch
taalgebruik. De fragmenten zal ik vervolgens onderzoeken op de aanwezigheid van
genoemde kenmerken van poëtisch taalgebruik.

Een intrigerend boek
De tienduizend dingen is geen gewone roman. De zes delen kunnen als afzonderlijke
verhalen gelezen worden. Maar uit de vele verbanden tussen de verhalen, zowel
overduidelijke als subtiele, blijkt dat het hier om één verhaal gaat, het verhaal van
Felicia, mevrouw van Kleyntjes. De opbouw van het boek is te vergelijken met een
drieluik, waarvan het linker- en rechterpaneel elkaar weerspiegelen: de eerste twee
hoofdstukken horen samen, dan de drie in het midden en tot slot het laatste dat op
zichzelf staat maar ook weer aansluit bij de eerste twee.
Het eerste hoofdstuk introduceert Felicia en het eiland waar zij woont, haar tuin
en alle voor het eiland typerende dingen. Het hoofdstuk eindigt met de gewoonte
van Felicia om jaarlijks op Allerzielen haar zoon te herdenken en met hem de andere
vermoorden uit dat jaar. In het tweede hoofdstuk wordt de levensgeschiedenis van
Felicia verteld, vanaf haar geboorte tot ruim vijftig jaar later, enige jaren na de dood
van haar zoon Himpies. Felicia's grootmoeder en Himpies spelen in dit hoofdstuk
een belangrijke rol. Haar grootmoeder brengt haar liefde bij voor de natuur en voor
de boeken van meneer Rumphius, de beroemde botanicus uit de zeventiende eeuw.
De dood van Himpies is onontkoombaar. De bibi, een islamitische koopvrouw, heeft
hem uit wraak vervloekt. De drie volgende hoofdstukken verhalen achtereenvolgens
van de wrede dood van de posthouder - vermoord of verdronken -, de moord op
Constance en de jaloerse matroos en van de professor, die onderzoek doet naar
bijzondere planten en tot slot ook vermoord wordt. In het laatste hoofdstuk
‘Allerzielen’ komen alle draden
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uit het boek samen bij Felicia die alleen aan de baai zit om de doden te ontvangen.
Die nacht denkt ze voor het eerst aan de moordenaars, zonder wraakgevoelens, zonder
haat. En toen waren er niet meer moordenaars en vermoorden. Het was zo wazig,
het liep alles zo door elkaar in haar hoofd, dus toch het-een-én-ander, zoals haar
zoon het wilde (p. 242). Haar aanvaarding wordt beloond met een buitengewoon
visioen, dat alles omvat, het goede en het slechte.
De titel van het boek verwijst naar het motto, een zin van de Chinese dichter en
taoïst uit de achtste eeuw Ts'ên Shên: Wanneer de ‘tienduizend dingen’ gezien zijn
in hun eenheid, keren wij terug tot het begin en blijven waar wij altijd geweest zijn.
Dit motto verwoordt nauwkeurig de thematiek van de roman: ‘de kracht van de
herinnering aan de “tienduizend dingen” waaruit iemands leven bestaat, moet het
winnen van het voorbijgaan van de tijd’.5 Dermoût neigde naar de boeddhistische
opvatting dat tegenstellingen tezamen een eenheid vormen. In haar boek leven de
doden, nooit gaat iets of iemand verloren: alles keert weer, herhaalt zich.
Tegenstellingen worden in haar werk door herhaling tot een eenheid, een oplossing
gebracht.
Aan De tienduizend dingen heeft Maria Dermoût vele jaren gewerkt. Haar hele
leven maakte ze aantekeningen en schetsen op losse velletjes papier, op kladblaadjes,
rondslingerende enveloppen en in schriften. Het is zeker dat ze al in de jaren dat ze
op de Molukken woonde (1910-1914) aan De tienduizend dingen begon; ze herschreef,
ordende en rangschikte eindeloos.

Poëtisch taalgebruik6
Voor linguïst en literatuurwetenschapper Roman Jakobson is taal een
communicatiemiddel dat verschillende functies kan hebben. Wanneer een taaluiting
zelf, of een aspect ervan op de voorgrond staat, omdat er op een of andere manier
wordt afgeweken van wat normaal is, spreekt Jakobson van foregrounding. De taal
heeft dan een poëtische functie. Naast de primaire taalorde van de normen en regels
ontstaat zo een secundaire of poëtische orde. Foregrounding kan ontstaan door deviatie
en door equivalentie.
Van deviatie wordt gesproken wanneer wordt afgeweken van de heersende
taalnormen. De afwijking kan bestaan uit zinsconstructies die formeel niet kloppen,
uit woordcombinaties die nieuw of ongebruikelijk zijn, of uit het gebruik van nieuwe
woorden. Onvolledige of incorrecte syntactische constructies laten vaak verschillende
analyse- en interpretatiemogelijkheden open waardoor dubbelzinnigheid ontstaat.
Equivalentie wijst op herhaling. Er is sprake van equivalentie bij opsomming en
bij parallellie. Onder parallellie valt de letterlijke her-
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haling, de herhaling van woordsoorten en woordgroepstructuren en herhaling van
semantische noties. Ook de kruisstelling en tegenstelling zijn vormen van parallellie.
Door de herhaling van verwante kenmerken ontstaat een parallel patroon dat een
extra ordening bewerkstelligt en een natuurlijk verband suggereert. Behalve algemeen
structurerend kan een dergelijk patroon betekenisondersteunend zijn. Een in gang
gezette extra ordening creëert een bepaalde verwachting; het doorbreken van die
verwachting is dan weer een deviatie.
Om grip te krijgen op Dermoûts taalgebruik in De tienduizend dingen heb ik een
aantal fragmenten uit het boek onderzocht op deviaties en equivalenties. Ik heb één
lang fragment gekozen om eventuele patronen in de tekst te kunnen opsporen. De
overige fragmenten zijn korter en laten zien dat de verschijnselen uit het eerste
fragment in het hele boek voorkomen.

Fragment 1, p. 9-10
Het eiland
Op het eiland in de Molukken was nog een enkele ‘thuyn’ overgebleven uit de tijd
van de specerijenperken, een enkele maar - er waren er trouwens nooit veel geweest;
en op dit eiland had men ook vroeger niet over ‘perken’ gesproken, altijd over
‘thuynen’. (1)
De tuinen lagen nu, zoals toen, hier en daar verspreid aan de beide baaien buitenbaai, of binnenbaai - met hun bosjes van specerijenbomen, soort bij soort:
kruidnagel bij kruidnagel, nootmuskaat bij nootmuskaat; enkele hoge schaduwbomen
ertussenin, kenaribomen meestal; en aan de baaikant voor de windvang kokospalmen
of platanen. (2)
Van de huizen stond er niet een meer in zijn geheel overeind; zij waren ingestort
bij een aardbeving, en daarna opgeruimd; er was nog wel eens een stuk van een oud
huis blijven staan: een vleugel, een kamer alleen, daar werd dan later weer tegenaan
gebouwd, een paar armoedige houten vertrekken meestal. (3)
Wat was er over van alle glorie? (4)
Toch scheen er soms op die tuinen iets te zijn achtergebleven van het oude
voorbijgegane, van wat al zo lang geleden was. (5)
Op een zonnige plek tussen de kleine bomen - het gaat er zo sterk naar specerijen
ruiken als het warm wordt - (6)
In zo'n stille vervallen kamer, met nog een echt Hollands opschuifraam en een
diepe vensterbank - (7)
Op een stukje strand onder de platanen, waarop de golfjes van de branding
uitvloeien: drie golfes achter elkaar - achter elkaar - achter elkaar - (8)
Wat was het? (9)
Een herinnering aan iemand, aan iets dat gebeurde, kan ergens bijna tastbaar
blijven hangen - misschien is er nog iemand die ervan weet, aan denkt soms, dit was
nog anders: zonder enig houvast, enige zekerheid - niet meer dan een vraag? een
wellicht? (10)
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of hebben zij elkaar juist losgelaten, en ‘adieu’ gezegd tussen de
nootmuskaatboompjes? (11)
Heeft een kind met haar pop in de vensterbank zitten spelen? (12)
Wie stond op het strand toen, en staarde over de drie golfjes van de branding heen?
en over de baai heen? en waarheen? (13)
Een stilte als antwoord, een stilte van gelatenheid en verwachting tegelijk; van
voorbij en niet voorbij. (14)
Veel anders was er niet achtergebleven. (15)
Op twee tuinen spookte het. (16)
Op een kleine tuin aan de buitenbaai, vlak bij de stad, liep een verdronken man
rond; maar dat was van nog niet lang geleden, om zo te zeggen van nu! en op nog
een andere tuin aan de binnenbaai waren al van oudsher de drie kleine meisjes. (17)
Het huis stond daar niet meer; zelfs de fundamenten en brokstukken muur, die zo
lange tijd na de aardbeving en brand waren blijven liggen, waren op een keer
opgeruimd. (18)
Er was nog een logeerpaviljoen overgebleven, onder de bomen dicht aan het strand:
vier grote kamers aan een open zijgalerij. (19)
Het werd ook nog bewoond: de eigenaresse van de tuin woonde er zelf. (20)
Zij droeg een mooie naam, ‘mevrouw von Zus en Zo’ (zo had haar man geheten,
die uit een Oostpruisisch jonkergeslacht stamde); en zij was de laatste van de oude
Hollandse perkeniersfamilie. (21)
In bovenstaand fragment komen zowel deviaties als equivalenties voor. De deviaties
bestaan uit onvolledige zinnen en uit zinnen waarin van perspectief gewisseld wordt.
De lange zinnen 1, 10 en 17 bijvoorbeeld bestaan uit een aaneenrijging van zinsdelen
waarbij informatieve vertellerstekst wordt afgewisseld met commentaar of vragen.
Ook zijn er zinnen die alleen uit een aantal woordgroepen bestaan, ellipsen (6, 7, 8
en 14). Behalve zin 14 eindigen deze zinnen niet met een punt maar met een liggend
streepje. In het hele boek komt het liggende streepje talloze malen voor. Het is een
typografische weergave van ontbrekende informatie. In de langere zinnen markeert
het vaak de overgang van het ene zinsdeel naar het andere, een overgang die abrupt
kan zijn, soms een overgang naar een ander perspectief, of naar een vraag of uitroep.
Zin 10 begint bevestigend en eindigt vragend. De twee liggende streepjes in de zin
markeren de overgang van zeker, naar twijfel, naar vraag. De twee vragen waarmee
de zin eindigt sluiten aan bij de vraag van zin 9. Het antwoord geeft de verteller in
het midden van zin 10: ‘dit was nog anders’.
De verteller beschrijft in het fragment een omgeving, feitelijke en tastbare zaken.
In een dergelijke tekst zijn vragen ongebruikelijk. Toch staan er vijf vraagzinnen in
(4, 9, 11, 12 en 13) en eindigt zin 10 vragend. Behalve de vragen duiden ook subjectief
getinte taalelementen op niet neutrale vertellerstekst. Het lijkt of er een
commentaarstem mee vertelt. Bijvoorbeeld het tweede deel van zin 1, zin 5, midden
zin 10, middendeel van zin 17.
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Maria Dermoût in haar huis in de duinen van Noordwijk aan Zee, herfst 1959 (uit: Joop van den Berg
e.a. (red.). In Indië geweest. 's-Gravenhage/Amsterdam.
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Equivalentie doet zich voor in de vorm van opsomming en herhaling. Met name de
herhalingen vallen op. Er zijn twee patronen te onderscheiden: het drie keer en het
twee keer herhalen. In het laatste geval is er veelal sprake van tegenstelling in de
vorm van een kruisstelling.
Drie keer doet het patroon zich voor van drie zinnen met een gelijksoortige bouw
en inhoud gevolgd door één zin die daar in meerdere opzichten van afwijkt. Op de
bevestigende zinnen 1-3 en 6-8 volgt een vraag, op de vraagzinnen 11-13 volgt een
bevestigende zin.
In de zinnen 1-3 gaat het over de tuinen, de baaien en de huizen. Het zijn lange
samengestelde zinnen. Ze worden gevolgd door een korte vraag (4) over het
voorgaande. De zinnen 6-8 gaan over een tuin, een huis en een plekje aan de baai.
Het zijn korte, elliptische zinnen, subject en persoonsvorm ontbreken, het zijn
opsommingen van plaatsbepalingen. Ook deze drie zinnen worden gevolgd door een
korte vraag over het voorgaande. Opmerkelijk is de tegenstelling tussen het enerzijds
inzoomen door de verteller op concrete plekken en het anderzijds weglaten van
informatie. Het dichterbij komen schept niet meer duidelijkheid, alleen de vragen
worden specifieker. Na de vragen van zin 4 en 9 volgen de vragen aan het eind van
zin 10 en vervolgens de drie vraagzinnen 11-13. Deze drie zinnen suggereren al
vragend de ontbrekende informatie uit de drie zinnen 6-8. Zin 14 sluit het patroon
af van afwisselend informatieve tekst en vragende tekst met een antwoord in de vorm
van een elliptische zin zonder persoonsvorm. Het gaat om een stelling. De stelling
die het thema van het boek weergeeft.
De zinnen 5, 10 en 15 staan los van het patroon van drie zinnen gevolgd door één
reactiezin. Deze tussenzinnen sluiten evenwel weer op elkaar aan. Zin 10 gaat verder
waar zin 5 eindigde en zin 15 kan gelezen worden als vervolg op zin 10. Het woord
‘achtergebleven’ wordt herhaald in zin 5 en zin 15, in zin 10 wordt gesuggereerd
wat er achtergebleven zou kunnen zijn. Dit patroon, herhaling van begin en eind met
in het midden de informatie, komt veel voor in het hele boek. De laatste zeven zinnen
geven een antwoord op de eerste vraag (4).
Ook op woordniveau valt veel herhaling te constateren, parallellie, opsomming en
tegenstelling. In de tekst zijn de desbetreffende woorden en woordgroepen door mij
cursief weergegeven. Een opvallende vorm van herhaling is de kruisstelling,
bijvoorbeeld wanneer de zin begint en eindigt met eenzelfde woord of woorden met
een zelfde betekenis (1-3). De informatie tussen het begin en eind van de zin krijgt
daardoor het karakter van de kern, dat gene waar het omdraait. Steeds weer blijkt
dan juist die kern vaag te blijven, elliptische zinsdelen dan wel vragen of uitroepen
te bevatten. Dergelijke zinnen weerspiegelen door hun vorm de tegenstelling - ‘het
een én het ander’ - die, volgens de schrijfster, onlosmakelijk met het leven verbonden
is. Zin 17 begint met de kleine tuin aan de buitenbaai en ein-
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digt met de tuin aan de binnenbaai met de kleine meisjes, er tussen is er een
commentaarstem. Zin 20 heeft als kern de eigenaresse, die omringd wordt door het
woord (be)wonen, ze woont als het ware midden in de zin.

Overige fragmenten
‘Hij zag alles, want hij kon in het licht zien, en hij kon in het donker zien; maar geen
mens kon de Inktvis zien.
Iedere visser, iedere roeier wist ervan, iedere stuurman keek behoorlijk uit daar
op die hoek.’ (p. 21)
Parallellie: ‘hij’ 3x, ‘kon’ 3x, ‘iedere’ 3x, ‘alles’ en ‘iedere’.
Tegenstelling: ‘alles’ versus ‘geen mens’, ‘licht’ versus ‘donker’. De
zinsconstructies zijn ook tegengesteld. In de eerste zin zit de herhaling van drie maal
aan het eind, in de tweede zin aan het begin.
‘Daarnaast, een eindje verderop, op de tuin Kleyntjes dus de drie kleine meisjes, de
dochtertjes van de eerste perkenier, die alle drie op één dag stierven - dat was zeker
bij de aardbeving en de brand? neen! dat was niet bij de erge aardbeving en de
brand.’ (p. 22)
Deviatie: in de beschrijvende zin door de verteller verteld, treedt een
perspectiefwisseling op in de vorm van een vraag die door een onduidelijk persoon
gesteld wordt, gevolgd door meteen weer een perspectiefwisseling, waarschijnlijk
terug naar de verteller, of is het nog een ander?
De zin is onvolledig, de persoonsvorm van de hoofdzin ontbreekt.
Parallellie: ‘drie’ 2x, ‘aardbeving en brand’ 2x.
Tegenstelling: ‘dat was zeker’ versus ‘dat was niet’.
‘Een dag, een nacht in het jaar, op de sterfdag van die zoon wilde zij alleen zijn -...’
(p. 25)
‘Die ene dag en nacht in het jaar dus wilde mevrouw van Kleyntjes alleen zijn op
haar tuin aan de binnenbaai.’ (p. 227)
De parallellie spreekt voor zich. De eerste zin staat aan het einde van het eerste
hoofdstuk, de tweede zin is de beginzin van het laatste hoofdstuk. Weer sluiten begin
en eind aan en wordt het verhaal in het tussenliggende deel verteld. Het gebruik van
het woordje ‘dus’ duidt erop dat de schrijfster bewust teruggreep op de zin van bladzij
25.
‘Eerst wilde de grootmoeder verder niets zeggen maar toen de ander bleef aandringen,
zei zij, “waarom doe jij alsof jij dat niet weet? dat de drie kleine meisjes uit onze
familie in dat huis gestorven zijn - alle drie op één dag - en weet jij ook niet meer
dat het huis later ingestort is bij de aardbeving en dat de overgroot-
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moeder van jouw man met nog een klein kind boven op de Zaal was, en onder het
puin bedolven raakte? en dat het huis toen in brand is gevlogen? weet jij dat allemaal
niet meer?”’ (p. 42)
Parallellie: ‘weet’ 3x, ‘niet’ 3x, ‘dat’ 7x, ‘huis’ 3x, ‘drie’ 2x.
Opsomming ingeleid door ‘dat’.
De tekst van grootmoeder begint en eindigt met dezelfde vraag, de woordvolgorde
is omgekeerd: ‘... jij dat niet weet?’ en ‘weet jij dat (...) niet...?
Deviatie: in de zin is een wisseling van vertellerstekst naar personagetekst in de
directe rede.
‘Wij weten -, er is ons geleerd - of zijn dit soms niet de schelpensnoeren voor de
Bergalfoeren op Ceram voor als zij op sneltocht gaan, als zij achter een boom staan
te loeren en met een pijl schieten - als er zoveel bloed op de grond vloeit -’ zij deed
nog een stap dichter naar de bibi toe, ‘en jij durft die schelpensnoeren hier te brengen,
hier op mijn tuin, bij mij die een blanke vrouw ben, een christenvrouw! bij onze
kinderen hier, dat christenkinderen zijn die niemand kwaad gedaan hebben - een
ieder op zijn plaats - een ieder het zijne - dat weten jij en ik, dat is ons geleerd! of weet jij dat nog niet? is jou dat nog niet geleerd?’ (p. 86)
Deviatie: De zin is opmerkelijk omdat de bijzinnen die na de eerste twee zinsdelen
volgen er taalkundig niet logisch op aansluiten. Dat wat ‘wij weten en ons is geleerd’
leest de lezer pas aan het eind van de zin: ‘een ieder op zijn plaats - een ieder het
zijne - dat weten jij en ik, dat is ons geleerd’. Wat de grootmoeder inhoudelijk bedoelt
staat ingebed tussen het begin van de zin: ‘wij weten’, en ‘dat weten jij en ik’, bijna
aan het eind van de zin.
Parallellie: ‘weten’ / ‘weet’ 3x, ‘is geleerd’ 3x, ‘hier’ 3x, ‘schelpensnoeren’ 2x,
‘christen-’ 2x, ‘vrouw’ 2x, ‘kinderen’ 2x, ‘een ieder’ 2x, ‘nog niet’ 2x.
Assonantie: 6x ‘oe’ klank, beginnend en eindigend met ‘schelpensnoeren’.
Tegenstelling: de zin begint met ‘wij’, dan verderop ‘jij en ik’ en eindigt met ‘jij’.
‘... eerst moesten zij kracht zetten maar zodra de smalle prauw vaart had schepten
zij alleen zo nu en dan bij. (1)
De stuurman achterop stuurde ook met een roeispaan, schepte soms een paar slagen
mee, dan aan de linkerkant, dan aan de rechterkant; soms rustte de prauw op de ene
vlerk op het water, soms met een korte klaterende slag op de andere vlerk. (2)
De zon scheen en had de nevel opgetrokken; toch werd het niet helder, en het licht
bleef het zilverwitte behouden - erg schel aan de ogen. (3)
Het ruiste overal om hen heen:... (4)
(...) en op het jongetje wijzend dat tevreden lag te soezen in het licht en het geruis
en de kleine beweging van de prauw, ...’ (5) (p. 49-50)
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De herdruk van D'Amboinsche Rariteitenkamer, afkomstig uit de boedel van Maria Dermoût (uit:
Joop van den Berg e.a. (red.). In Indië geweest. 's-Gravenhage/Amsterdam 1990).
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Hierna volgt een halve pagina met zes vragende zinnen en dan:
‘Daar had zij nooit eerder over nagedacht - zij moest aldoor over dingen denken
waar zij nooit eerder over gedacht had, in het licht en het geruis en de kleine beweging
van de prauw.’ (6) (p. 51)
Parallellie: ‘in het licht en het geruis en de kleine beweging van de prauw’ 2x; deze
herhaling wordt voorafgegaan door drie zinnen die achtereenvolgens over de kleine
beweging van de prauw gaan (2), het licht (3) en het geruis (4).
In zin 2 ‘soms’ 3x, ‘vlerk’ 2x, ‘dan aan de (linker-/rechter)kant’ 2x.
In zin 6 ‘nooit eerder over (na)gedacht’ 2x, ‘daar’ naast ‘waar’.
Omkering in zin: ‘daar had... gedacht’ versus ‘waar... gedacht had’.
Alliteratie ‘aldoor over dingen denken’.
‘Het hek achter de koelies op slot, en daarna mocht nooit meer iemand van buiten
op de tuin binnenkomen. En van de bewoners kwam ook nooit iemand in de stad of
zelfs maar buiten het hek.’ (p. 132)
Parallellie: ‘nooit (...) iemand (...) buiten (...) binnen (...) nooit (...) iemand (...) buiten
(...)’ Het woord ‘binnen’ is ingesloten door het woord ‘buiten’.
Herhaling in de vorm van omkering: De zin begint én eindigt met ‘het hek’, ‘de
bewoners’ in het midden van de zin worden erdoor opgesloten.
Misschien waren zij het ook niet van plan geweest maar toen het alles zo makkelijk
en vanzelf ging - (1)
Waar deden zij het om, was het om de parels? (2)
Misschien. (3)
Of omdat zij bang voor hem waren misschien? (4)
Niemand kan het weten. (4)
Maar de posthouder is weer naar de - ‘tuin-’ teruggekomen - dat is zeker
- dat weet iedereen. (5)
En nu fluistert alles op de kleine tuin aan de buitenbaai: (6)
De bladeren van de specerijenboompjes, de drie golfjes van de branding,
de koelte uit de baai om het oude huis heen - fluisteren - fluisteren.’ (7)
(p. 144)
Herhaling: ‘Misschien’ 3x, twee vragen, zin 2 en 4. Ook hier de kruisstelling: zin 1
begint met ‘misschien’ en zin 4 eindigt ermee, om de zinnen ertussen gaat het.
‘Misschien’ staat er ook nog een keer tussen. Na 3x ‘misschien’ dat alle mogelijkheden
openlaat, volgt dan de stellige zin 4.
Drie keer wordt ook ‘fluisteren/t’ herhaald en er zijn drie elementen die fluisteren:
de bladeren, de golfjes en de koelte.
Tegengesteld: ‘niemand’ versus ‘iedereen’, beide met ‘weten’ 2x.
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Assonantie: 3x ‘ui’ klank na elkaar: fluistert, tuin, buiten (6), vervolgens de drie
elementen die fluisteren (7), slot zin 7 nog een keer 3x ‘ui’-klank: huis, fluisteren,
fluisteren. Ook alliteratie in zin 7, de elementen die fluisteren: 3x ‘b’: bladeren (van
de boompjes), branding, baai.
‘Zij was daar niet oud, niet jong ook. (1)
Tegen die achtergrond, in die malle opschik, in die plompe koetsiersjas! - zó slank
zó schoon. (2)
Soeprapto keek naar haar, keek naar wat er achter haar was: (3)
Het land - zijn land - Midden-Java, de Vorstenlanden -; de krater stond al op het
portret, maar het andere - de Kedoe, gezien van een terras van een van de
lustverblijven - een vlakte, een onmeetbare vlakke vlakte zich verliezend in een rossig,
even geel, even vergulde neveligheid van stof en daaruit twee bergen naast elkaar kegelvormig - in nergens onderbroken zuivere lijnen, opwaarts - naast elkaar - even
zo wazig, zo geel en roze en verguld doorlicht. (4)
Een wazige hemel erboven. (5)
Was het land, een vlakte met bergen - was het alleen een gezicht?’ (6) (p. 189)
Deviatie: Zin 2 is elliptisch, het is een opsomming van woordgroepen. Ook zin 4 is
elliptisch, ‘het andere’ krijgt geen persoonsvorm. Het ‘was:’ waarmee zin 3 eindigt,
sluit aan op het ‘Was’ waarmee zin 6 begint: ‘... wat er achter haar was: (3) Was het
land,... was het alleen een gezicht?’ (6) Het vraagteken aan het eind van zin 6 wordt
verklaard door de tussenliggende zinnen 4 en 5.
Het fragment wordt verder door herhaling, al dan niet tegengesteld gekenmerkt:
‘niet oud’ / ‘niet jong’ (1), ‘die achtergrond’ / ‘die malle opschik’ / ‘die plompe
koetsiersjas’, ‘zó slank’ / ‘zó schoon’ (2), ‘keek naar haar’ / ‘keek naar achter haar’
(3), ‘het land’ / ‘zijn land’, ‘vlakte’ 2x, ‘rossig, even geel, even vergulde neveligheid’
/ ‘even zo wazig, zo geel en roze en verguld’, ‘naast elkaar’ 2x (4), ‘wazig’ 2x (4 en
5), ‘was het’ 2x (6).

Conclusies
Het onderzoek van de fragmenten, hoe beperkt ook, laat zien dat poëtische
foregrounding in de tekst eerder regel dan uitzondering is. Verschijnselen van deviatie
en equivalentie komen in vrijwel iedere zin voor, zonder dat de tekst de indruk wekt
gekunsteld te zijn. Het taalgebruik van Dermoût is juist eenvoudig en ze gebruikt
niet meer woorden dan nodig.
De algemeen gangbare constatering dat de stijl van Dermoût wordt gekenmerkt
door het gebruik van herhalingen wordt door het onderzoek bevestigd. De analyse
van de fragmenten laat zien dat de schrijfster daarbij zeer weloverwogen te werk
gaat. Op alle niveaus in de tekst (woorden, zinnen, fragmenten en het boek als geheel)
volgen de
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herhalingen een bepaald patroon. Zo ontstaat een ritme, de lezer voelt het, golft mee,
soms twee keer, soms drie keer. In de drieledige herhaling ligt de oneindigheid van
de natuur besloten, in de tweeledige de altijd aanwezige tegenstellingen in ieders
bestaan. Het thema hoeft niet verwoord, de taal draagt het in zich. Dit patroon van
herhalingen, zo onmiskenbaar aanwezig op iedere bladzij van het boek, berust niet
op toeval. Dit geldt ook voor het veelvuldig gebruiken van de kruisstelling, een vorm
van herhaling die door Dermoût gehanteerd wordt om begin en eind met elkaar te
verbinden. Deze kruisstelling komt ook terug op alle niveaus in de tekst. De
fragmenten laten verschillende voorbeelden hiervan zien. Duidelijk is dat weer het
getal drie een rol speelt; er is sprake van een elkaar weerspiegelend begin en eind,
en van een midden. Op het niveau van het boek als geheel gaat het middendeel over
andere personages dan die tot mevrouw Kleyntjes directe leefwereld behoren. Het
zijn andere stemmen. De analyse van de fragmenten toont aan dat de schrijfster op
dezelfde wijze te werk gaat op zins- en fragmentniveau. Ook dan bevat het middendeel
veelal een andere stem, een vraag of commentaar op hetgeen in begin en eind wordt
aangeroerd. Opnieuw is er sprake van een patroon. De meerstemmigheid,
het-één-en-het-ander, is een belangrijk thema van het boek. Het belang ervan is door
de schrijfster in de taal uitgedrukt. Steeds weer is het de kern, van een zin, een
fragment, van de hele tekst.
In de inleiding heb ik vermeld dat velen taalgebruik en stijl van Dermoût typisch
Indisch noemen door de suggestieve en melodieuze manier van vertellen. Het
onderzoek laat zien hoe dat suggestieve en melodieuze nu precies tot stand wordt
gebracht. Maria Dermoût heeft de tekst heel doeltreffend gecomponeerd; zij gebruikt
daarbij bewust, en op onnavolgbare wijze, de mogelijkheden die de taal biedt om
mede inhoud te geven aan het verhaal. De kracht van haar stijl is het consistent en
consequent uitdragen van het thema van het boek, op alle niveaus van de tekst. Door
de afwisseling van herhaling en tegenstelling een bepaald patroon op te leggen, krijgt
het werk een ritme dat de lezer moeiteloos meevoert. Het effect van dit alles
overheersende herhalen en weerleggen is overweldigend. Een effect dat versterkt
wordt door het gebruik van eenvoudige woorden en door de veelheid aan kleine,
enigszins vage woorden. De woorden op zich zijn niet belangrijk; de manier waarop
ze naast elkaar gezet worden, of juist niet, is belangrijk, betekenisvol. Ook in dat
opzicht weerspiegelt de taal de inhoud, het zijn immers kleine dingen die de
dramatische inhoud van de hoofdstukken bepalen: een schelpensnoer leidt tot Himpies
dood, parels veroorzaken de dood van de posthouder en muntjes die van de professor.
De dramatische sfeer wordt bepaald door kleine dingen ook in de taal, door het
poëtisch taalgebruik.
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Door het gedetailleerd uitpluizen van verschillende tekstfragmenten is een rijkdom
aan taalverschijnselen zichtbaar geworden, een uitzonderlijk tekstueel fundament
dat de inhoud van het verhaal weerspiegelt. Het bijzondere taalgebruik van de
schrijfster kan niet anders dan in belangrijke mate hebben bijgedragen tot de status
van literair meesterwerk van De tienduizend dingen.

Bibliografie
Beekman, E.M. Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit
Nederlands-Indië, 1600-1950. Amsterdam: Prometheus, 1998.
Boven, Erica van en Gillis Dorleijn. Literair mechaniek. Inleiding tot de analyse
van verhalen en gedichten. Bussum: Coutinho, 1999.
Dermoût, Maria. De tienduizend dingen. 10e dr. Amsterdam: Querido, 1998.
(Salamander Klassiek).
Freriks, Kester. ‘Afscheid en herinnering, stem en tegenstem. Maria Dermoût
(1888-1962)’. In: In Indië geweest. Schrijversprentenboek 30. Amsterdam:
Querido, 1990, p. 8-49.
Freriks, Kester. ‘Nawoord’. In: Maria Dermoût: De tienduizend dingen. 10e dr.
Amsterdam: Querido, 1998.
Freriks, Kester. Geheim Indië. Het leven van Maria Dermoût (1888-1962).
Amsterdam: Querido, 2000.
Houtzager, Guus. Het een-én-het-ander, over De tienduizend dingen van Maria
Dermoût. Leiden: Dimensie, 1991. (Leidse opstellen 14).

Eindnoten:
1
2
3
4
5
6

Houtzager, p. 13.
Houtzager, p. 10-12.
Beekman, p. 488-489.
o.a. door Beekman, Freriks en Houtzager.
Freriks 1990, p. 9.
De paragraaf is gebaseerd op Van Boven en Dorleijn, p. 41-72. - L

Indische Letteren. Jaargang 19

141

Uitnodiging
Op vrijdag 1 oktober 2004 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse
Letterkunde weer een lezingenmiddag.
Programma:
14.00 uur:

Opening.

14.05 uur:

Adrienne Zuiderweg: Oost-Indische
Arcadia.

14.35 uur:

Joop van den Berg: Aan de oever van ooit
en nooit meer.

15.00 uur:

Theepauze.

15.30 uur:

Frank Okker: Oproer, manslag en tumult.
De bewogen jeugd van Manon
Székely-Lulofs.

16.15 uur:

Discussie.

17.00 uur:

Sluiting.

Plaats: Universiteit Leiden, gebouw 1175 (Lipsiusgebouw, voorheen Centraal
Faciliteitengebouw), Witte Singel/Doelencomplex (achter het Rapenburg ter hoogte
van de Doelensteeg). Zaal 005.
De toegang is gratis.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
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Uitnodiging
Op zondag 14 november 2004 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse
Letterkunde haar jaarlijkse Bronbeek-symposium. Dit jaar is het thema: Vrouwen
over Indië.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.30

Ontvangst met koffie

11.00

Peter van Zonneveld: Opening.

11.10

Frances Gouda: Algemene inleiding.

11.30

Stéphanie Loriaux: Luid tussen twee
stilten. Vijf vergeten vrouwenstemmen uit
de negentiende-eeuwse
Indisch-Nederlandse literatuur.

11.50

Darja de Wever: Island India: speuren
naar sporen van Augusta de Wit
(1864-1939).

12.10

Vilan van de Loo: Uit het oog, in het
hart; vrouwen die wij moeten kennen.

12.30

Discussie

12.45

Lunchpauze

14.15

Bert Scova Righini: Beb Vuyk; tussen
beschouwing en bewogenheid.

14.35

Esther Captain: Kampdagboeken van
vrouwen (werk-titel)

14.55

Marjolein van Asdonck: Lilian Ducelle;
moeder aller Moessons.

15.15

Theepauze

15.45

Peter van Zonneveld in gesprek met Hella
S. Haasse over Vrouwen over Indië
(onder voorbehoud)

16.25

Discussie

17.00

Afsluiting en borrel

Plaats: Bronbeek. Congres- en reüniecentrum Kumpulan. Velperweg 147, 6824
MB Arnhem. Bronbeek is te bereiken met bus 1 en 119 vanaf station Arnhem.
Toegangsprijs: € 12,- inclusief koffie, thee en een borrel.
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Lunch: Als u de lunch in Bronbeek wilt gebruiken, kunt u dat aangeven op het
inschrijfformulier. Een portie nasi rames kost € 12,50. Dit bedrag dient evenals de
toegangsprijs van tevoren te worden betaald. Zie verder het inschrijfformulier.
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Literaire Salon: Erotiek in Indië
(i.s.m. de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde)
Een middag om te luisteren, te dagdromen en te blozen. Waar vinden we het erotische
in de Indische letteren, wat staat er tussen de regels geschreven en wat niet? Op 24
oktober weten we meer. Dan spreekt Bert Paasman over zwoele liedjes uit de VOC-tijd
en vertelt Reggie Baay over erotisch-romantische verhalen met de njai in de hoofdrol.
Gastvrouwe: Vilan van de Loo, samenstelster van de bloemlezing ‘Indië Ongekuist’.
Datum

: 24 oktober 2004

Plaats

: Het Indisch Huis, Javastraat 2-b, 2585
AM 's-Gravenhage.

Aanvang

: 14.00 uur

Toegang

: vijf euro
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[Nummer 4]
Redactioneel
2004 was een Kartini-jaar. Ter herdenking van de honderdste sterfdag werden op 16
april in Leiden drie lezingen gehouden die betrekking hadden op haar leven en werk.
Zo wilde ook onze Werkgroep de gedachtenis eren van deze jonggestorven Javaanse
regentendochter die zich inzette voor het onderwijs en de emancipatie van de Javaanse
vrouw. Hanneke Elderhorst-van Hofwegen sprak over symboliek, mystiek en
goena-goena in haar brieven. Gerard Termorshuizen onthulde een tot dusver onbekend
gebleven polemiek uit 1921, waarin de authenticiteit van haar brieven werd
aangevochten. René B. Karels demonstreerde welke invloed het streven van Kartini
heeft uitgeoefend op de Indische Vereeniging en belichtte daarbij in het bijzonder
de rol van Noto Soeroto. De teksten van de lezingen worden in dit nummer
gepubliceerd. We zijn verheugd dat we deze aflevering mogen opluisteren met een
aantal foto's van Kartini uit de collectie van het KITLV, toegelicht door Jaap Anten.
We maken u erop attent dat wij met ingang van komend jaar de contributie meer
in overeenstemming hebben moeten brengen met de kosten en wensen u een
voorspoedig 2005.
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Raden Adjeng Kartini, door Hanneke Elderhorst-van Hofwegen. Olieverf op doek.
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Kartini: Symboliek, mystiek en goena-goena
Hanneke Elderhorst-van Hofwegen
Tijdens mijn onderzoek in Indonesië naar Raden Adjeng Kartini, vijftien jaar geleden,
groeide mijn band met Kartini zo sterk, dat ik regelmatig het gevoel had, dat Kartini
over mijn schouder mee keek.1 Dat gevoel was soms zo intens dat het me bijna
beangstigde. Ik, nuchtere Hollandse, begon me af te vragen of dit nu, in spirituele
zin, werkelijke ontmoetingen met Kartini zijn geweest. Ik heb daarover een interessant
gesprek gehad met Soeryatini Gani, kleindochter van Soelastri, de oudste zus van
Kartini. In dit interview zegt Soeryatini: ‘Kartini had eigenlijk heel bijzondere gaven.
Men zegt: ze stierf jong, misschien heeft God haar alles gegeven in die korte tijd. Ze
is niet te vergelijken met de andere zusters. Haar intellect was, volgens mijn
grootmoeder, super.’ Soeryatini vertelde mij dat zij nog af en toe contact had met
haar ‘oudtante’, zoals toen haar medewerking werd gevraagd voor publicaties over
Kartini. Soeryatini zei hierover: ‘Kartini wilde niet teveel in de belangstelling staan,
dat gaf ze keer op keer aan. Eens heeft ze gezegd: dit is de laatste keer dat de brieven
worden gepubliceerd. Ze wil als een doodgewoon mens behandeld worden.’
Ik heb nog veel over dit gesprek nagedacht. Wat wist ik van de echte Kartini? Was
zij de nationale heldin, die nog steeds in Indonesië op Hari Kartini wordt herdacht?
Of was Kartini, ondanks haar Europese belangstelling en al haar bijzondere
kwaliteiten, toch gewoon een Javaanse onder de Javanen, blootgesteld aan de adat
en ontvankelijk voor de Javaanse mystiek?

Wie was Kartini?
Kartini werd op 21 april 1879, nu 125 jaar geleden, geboren in Mayong, een plaatsje
aan de noordkust van Java. Als dochter van Sosroningrat, de regent van Japara,
groeide zij op in een beschermde wereld. Haar vader was een vooruitstrevend man.
Zijn kinderen gaf hij een Europese opvoeding. Kartini mocht naar de Europese Lagere
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School en leerde perfect Nederlands spreken en schrijven. Kartini had grote
belangstelling voor Europa en voor Nederland in het bijzonder. Haar informatie
hierover haalde zij uit Nederlandse literatuur en uit haar correspondentie met
Nederlandse vrienden. Bovendien had haar vader, door zijn functie, contact met
Nederlandse politici, onder hen de heer Abendanon, directeur van het Departement
van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, en zijn echtgenote mevrouw
Abendanon-Mandri. Zij bezochten de familie Sosroningrat en praatten met elkaar
over de mogelijkheden om onderwijs, kunst en nijverheid op Java te verbeteren.
Door deze gesprekken groeide bij Kartini de wens om in Holland te studeren, opdat
zij daarna een bijdrage zou kunnen leveren aan de verbetering van het onderwijs
voor Javaanse meisjes. De ethicus Abendanon zelf zegt over Kartini:
Meer en meer troffen ons de brieven van Raden Adjeng Kartini door ‘de
buitengewone diepte van denken en gevoelen, door den krachtigen wil om
vooruit te streven tot heil van het Javaansche volk, de vrouw in het
bijzonder’.2
Kartini heeft haar ideeën niet zelf kunnen verwezenlijken. Ondanks haar afschuw
van de polygamie, werd zij uitgehuwelijkt aan een man die al meerdere vrouwen en
zeven kinderen had. Haar huwelijk duurde niet lang. Zij stierf in haar kraambed op
17 september 1904, 25 jaar jong. Haar ideeën en gedachten zijn, dankzij haar vele
brieven, bewaard gebleven. Abendanon vond dat de ideeën van Kartini gelezen
moesten worden in Nederland. Hij maakte een zorgvuldige selectie uit deze brieven
en verzorgde in 1911 de uitgave Door duisternis tot licht, Gedachten van Raden
Adjeng Kartini. Hiermee werden de gedachten van Kartini bekend bij een groot
publiek, waaronder ook Nederlandse politici. Deze uitgave heeft, zoals bedoeld door
Abendanon, een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de eerste
‘Kartini-scholen’.3 In 1964 is Kartini door president Soekarno verheven tot nationale
heldin der vrijheid. Zij wordt gezien als wegbereidster voor de emancipatie en als
voorloopster van het nationalisme.
Een genuanceerder beeld van Kartini krijgen wij pas veel later. In 1987 verzorgde
Frits Jaquet een integrale uitgave van alle brieven van Kartini aan de Abendanons
onder de titel Kartini, Brieven aan mevrouw R.M. Abendanon-Mandri en haar
echtgenoot. Hierin maken we onder meer kennis met de weerzin van Kartini tegen
het polygame huwelijk en haar afkeer voor de beproevingen die een vrouw moest
doorstaan als gevolg van de heersende Javaanse Adat.4
Enkele fragmenten uit deze uitgave tonen de visie van Kartini op de Javaanse
cultuur en geven een beeld van hoe Kartini tegenover symboliek, mystiek en
goena-goena stond.
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De visie van Kartini op de Javaanse cultuur
Kartini was trots op de Javaanse kunst en nijverheid. Haar woonplaats Japara stond
van oudsher bekend om het houtsnijwerk. Kartini had er grote bewondering voor dat
‘hun mensen’ met zeer eenvoudige gereedschappen zulke prachtige kunstwerken
konden maken. Over de aard van de Javanen schrijft zij:
[....] we zijn als de bergen van Java, schijnbaar zoo kalm en rustig, maar
inwendig daar gloeit de lava.5
Op een ander moment zegt zij hierover:
[...] maar dat bloed, dat Javaansche bloed, dat leeft en warm stroomt door
onze aderen kan niet doodgezwegen worden. Wij voelen het bij wierook
en bloemen-geuren, bij gamelantonen, bij 't suizelen van den wind door
de klapperkruinen, bij 't gekir van de Perkoetoets, bij 't gefluit op
padihalmen, of 't gestamp op padiblokken...6
Ook Kartini laat zich meeslepen door muziek:
Er is iets waarin ik geheel opga, weg raak, zoo dikwijls ik daarin leef:
mooie muziek. Men kan alles van ons gedaan krijgen, als wij bedwelmd
zijn door muziek. En als wij eens iets moesten doen, waar heel, heel veel
moed toe noodig is, dan zouden wij ons eerst willen bedwelmen door
goddelijke muziek. Zoo'n invloed heeft muziek op ons.7
Enigszins neerbuigend staat Kartini tegenover bepaald bijgeloof van haar landgenoten:
't was een heele toer geweest om onze artisten over te halen wajang poppen
te snijden. Ze waren doodsbenauwd, dat de wajanggeesten op hen vertoornd
zouden worden. [...] 't Was ook heel moeilijk geweest om eenige foto's in
de kampong te maken. Het bijgeloof zegt, dat men zijn eigen leven kort,
als men een portret van zich maken laat en is een fotograaf een groot
zondaar - al de portretten, die hij maakt zullen in het hiernamaalsche hem
om leven vragen.8
Bovendien zijn er in de brieven opvallend veel plaatsen aan te geven, waarin geloof
in, of angst voor symboliek, helderziendheid, handlezen, spiritisme en goena-goena
ter sprake komt.

Symboliek
Kartini hechtte waarde aan symboliek. Dit blijkt steeds uit kleine voorvalletjes. Bij
haar bezoek aan de Abendanons krijgt ze een klein
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reukflesje, dat mevrouw Abendanon als kind om haar hals had gedragen. Ze schrijft
hierover:
Mijn talisman hangt trouw om mijn hals - dien leg ik niet af - hij gaat met
mij mee door dik en dun tot... in het graf!9
Veel later wanneer Kartini getrouwd is en een kind verwacht komt de talisman in
haar laatste brief nog ter sprake:
Ik weet, dat U ons kindje zal liefhebben, ook al is het een grooter mormel
dan zijn moedertje is! Als het maar niet mormelig in hart en geest is, dan
is het goed, hè Moeske! En het kan haast niet, tenzij kwade geesten waken
bij zijn wieg. Maar daar zal Uw talisman wel voor zorgen, kwade geesten
van Uw kleinkindje afweren.10
Zo heeft de talisman naast symbolische waarde ook mystieke waarde gekregen.

Mystiek
De Nederlander ir. Van Kol, evenals Abendanon een ethicus en tevens een goede
vriend van de Sosroningrats, brengt Kartini op de hoogte van het spiritisme, waarvan
hij zelf een ‘ijverig aanhanger’ is. Kartini schrijft aan hem:
Zondagavond, juist een week geleden, dat wij 't ontzaglijk genoegen
en.voorrecht hadden U in ons midden te hebben en U ons de geestenwereld
leerde kennen, probeerden wij geesten op te roepen, hetgeen ons gelukte
en wel in zoo'n mate, dat ik 't niet nalaten kan U 't een en ander te berichten.
Wij hadden, Uw raad volgend, een potlood aan een zeer licht bamboetje
bevestigd. Juffrouw Glaser en ik hielden het rietje vast en al dadelijk
bewoog het zich. Er was iemand en wel een beschermgeest van mij. Wij
deden hem eene vraag, waarop de stok zich en geruimen tijd doelloos heen
en weer bewoog, tot opeens hij met eene vaart vooruitschoot, het alphabet
voorbij en op den muur tot 3x toe met duidelijke letter ‘goed’ schreef, 't
antwoord op onze vraag. Ik vroeg mijn beschermgeest mij goeden raad te
geven en wendde mijn gelaat af, ook Annie Glaser volgde de bewegingen
van den stok niet. Hoe verrast waren we, toen wij, na een poos opkijkende,
op den muur duidelijk geschreven zagen: ‘Laat haar gereed zijn met de
studie, als haar later goud aangeboden wordt, daar zij moet munten.’11
Kartini is ‘verrast’ over deze ervaring. Aan mevrouw Abendanon schrijft zij:
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Ik ben zoo blij, dat hij ons daarmee in kennis heeft gebracht, minder om
de geestenoproeping, dan wel om het mooie van dat geloof [...] het geeft
zoo'n troost, dat onze tegenspoeden van heden, boete is voor onze zonden
in een vorig leven bedreven.12
Haar geloof in reïncarnatie moet een belangrijke factor geweest zijn bij het aanvaarden
van Van Kols woorden. Ook blijkt Van Kol bekwaamheid te hebben in handlezen.
Eens zag hij de lijnen van de hand van Kartini en riep toen uit:
‘wat een geprononceerde lijnen, diep, hartstochtelijk voelen......., en
daarna..... Wat hebt u een vreemde hartslijn, u zal gedwarsboomd worden
in uw innigste voelen, doch ten goede worden geleid.’ Willen wij hopen,
dat ook deze laatste voorspelling bewaarheid zal worden.13
Om Kartini en haar zusje Roekmini af te brengen van hun plannen om in Holland te
gaan studeren, raadpleegt haar moeder een ‘clairvoyant’. Kartini reageert hierop als
volgt:
Er is geen God dan God. Wij zeggen, dat wij op God vertrouwen en blijven
daar bij. God willen wij dienen en niet menschen. Luisteren wij naar de
mensch, dan aanbidden wij menschen en niet God. [...] Een anderen keer
verzochten wij Ma toe te staan, dat wij zelf den clairvoyant ontmoeten [...]
Wij wilden onderzoeken, omdat Ma groot gewicht aan zijne woorden
hecht. U vindt het misschien belachelijk, bespottelijk, en verwachtte
misschien dat wij boven dien onzin verheven waren. Wij zouden graag
die ‘onzin’ verklaard willen hebben. Hoe kon die man, die ons nooit gezien
had, precies weten hoe wij er uit zien? Hij beschreef ons uiterlijk en
karakter. Wij wilden zelf zien, hooren en weten.14
Uit angst voor alle geruchten en praatjes die over haar dochters rondgingen, riep haar
moeder nogmaals de hulp van de helderziende in. Ze wilde dat hij bij hen een
verlangen opwekte, waardoor ze slechts op zoek zouden gaan naar vrouwengeluk.
Ze drong er bij hem op aan, hiertoe een poging te doen door haar dochters een amulet
te geven, zodat hij hen op die manier kon beïnvloeden. Maar dit wees hij absoluut
van de hand:
Het heeft geen zin om die twee kinderen een amulet te geven, het heeft
echt geen zin, omdat hun wil zeer sterk is, en omdat zij zich volkomen
hebben overgegeven aan Allah.15
Dus niet alleen Kartini zelf zegt volkomen vertrouwen te hebben in God, ook deze
man is op de hoogte van haar vast geloof. Haar familie geeft niet op. Er zijn nog
meer bezoeken gebracht aan andere helderzienden. Dit blijkt uit een brief die haar
broer Slamet aan de moeder
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van Kartini stuurt. Hierin vraagt hij haar van beiden een pas gedragen, dus nog
ongewassen, kabaja te geven. Kartini wil niet aan deze ‘hocus spocus’ meewerken.
Uit haar reactie blijkt een mengeling van angst, afschuw, maar ook nieuwsgierigheid:
Weet U wat men van ons wil? - ons onder hypnose brengen. Hóe dat moet
geschieden, welke bewerkingen onze kleeren moeten ondergaan, weten
wij niet, wel weten we, dat die kleeren, versch van onze lijven, moeten
dienen tot mediums. [...] Deze wetenschap, door de meeste Europeanen
als iets onzinnigs beschouwd, is voor ons volk een heilige waarheid. Of
wij er ook aan gelooven, wij weten het niet, wij hebben het zelf nooit
ondervonden. Nu zijn wij in de gelegenheid om zelf, de ‘stille kracht’ te
ondervinden! Wij zijn er wel erg nieuwsgierig naar, maar willen ons zelf
toch liever niet tot een proef leenen. Wij vinden het met vuur spelen.16
Toch zullen er kleren van Kartini en Roekmini weggenomen worden. Kartini eist
onvoorwaardelijke teruggave van de kleren. Wanneer dat uiteindelijk lukt, zorgt ze
dat deze veilig opgeborgen worden. Kartini voelt de angst voor het ongrijpbare in
deze zaak en twijfelt of ze sterk genoeg zal zijn om stand te houden:
Dat wij weigerden onze kleeren af te staan, is een bewijs, dat wij de ‘stille
kracht’ vreezen, en vrees is al half verloren. Laat hem dat maar weten,
maar wij willen onze kracht liever niet met de zijne meten.17

Goena-goena
Op 9 juli 1903 schrijft Kartini een kort briefje aan mevrouw Abendanon. Het is een
reactie op de langverwachte goedkeuring om naar Holland te mogen gaan om te
studeren. Maar op welk triest moment bereikt haar dit blijde nieuws over haar
‘vrijheid’:
Eén dag te laat! Gisteren is de brief verzonden, vandaag ontving de
geadresseerde hem, den brief, waarin aan den Regent van Rembang mijne
hand toegezegd werd.18
In een zeer vertrouwelijke brief beschrijft Kartini haar bittere teleurstelling. Ze heeft
toegestemd in het huwelijk onder bepaalde voorwaarden. Eén van deze was dat ze
een jaar naar Batavia zou mogen gaan om een cursus te volgen. Nog voor Kartini
antwoord krijgt van de regent van Rembang is er echter een ander aanzoek gekomen.
Op 11 juli krijgt ze een brief te lezen die haar ‘haren te berge deed rijzen’. Wat zijn
woorden waren, vertelt Kartini niet, maar wel schrijft ze vol afschuw:
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O, God, wat een vrouw toch veel verdragen moet! Het was een
huwelijksaanzoek - welk eene taal, mijn God! - die man beschouwde mij
al half als zijn eigendom. Ik werd zoo angstig en zoo bang, dat ik zat te
rillen en te beven. [...] Hij zou in staat zijn om ons te vervolgen, als hij
hoorde, dat wij op Batavia waren, en het ons daar erg lastig maken.Als
het maar daarbij bleef! Het moet mij uit het hart: in zulke zaken vertrouw
ik de meesten onzer landgenooten niet. U lacht er misschien om, maar wij
hebben meer gezien, dat goena-goena geen sprookje is. Reeds hoorde ik,
dat die man daartoe zijn toevlucht genomen heeft. En die vreemde gasten,
en een bediende daarvan, doorsnuffelen als het ware ons huis, om ons te
vinden.19
Niet alleen Kartini en Roekmini zijn bang voor de man, ook haar ouders nemen uit
angst maatregelen. Haar vader sluit hen op in hun kamer. Langzamerhand wordt de
realiteit voor Kartini duidelijk:
[...] dat op dit oogenblik, het voor een Inl. jong meisje niet mogelijk is,
alleen te staan, in het publiek te werken. Een groot gevaar bedreigt haar
van de zijde der mannen [...] als de oosterling door hartstocht is bevangen,
dan deinst hij voor niets terug.20
Op dit trieste moment dacht Kartini vermoedelijk terug aan de voorstelling van Van
Kol, toen hij haar hand las. Gedwarsboomd in haar innigste gevoelens werd ze zeker.
Nu hoopte ze alleen dat het tweede deel van de voorspelling ook uit zou komen:
‘doch [u zult] ten goede worden geleid.’

Slot
Uit de geciteerde fragmenten blijkt dat Kartini gevoelig was voor symboliek en
paranormale zaken en dat zij daarbij niet onder deed voor haar landgenoten. In
meerdere brieven schrijft zij over haar geloof in mystiek en regelmatig spreekt zij
ook haar angst uit voor het ongrijpbare ervan. Zij is te vaak getroffen door het
uitkomen van voorspellingen om helderziendheid te ontkennen. Ten aanzien van het
spiritisme heeft zij zich duidelijk uitgesproken. Kartini is blij dat Van Kol haar hierin
heeft ingewijd. Haar geloof in reïncarnatie speelt hierbij een belangrijke rol. Zij
schroomt dan ook niet om aan geestoproepingen mee te doen. Kartini geeft verder
in haar brieven niet aan of, en zo ja in welke mate, zij beschikt over paranormale
gaven. Des te interessanter is daarom de brief die haar zusje Roekmini schrijft aan
mevrouw Van Kol, na het overlijden van Kartini:
Welke waarschuwingen of mijn dierbare zus had voor haar heengaan? Als
jong meisje, toen we alle drie nog samen waren, kon ze altijd, wanneer
we spraken over hooge ouderdom, zeggen, dat ze
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niet méér dan 25 jaar wilde leven. Over de smart, die ze had over het neer
moeten leggen van haar ideaal, kon ze dit zoo roerend zeggen: ‘Ik zal maar
geduldig wachten, tot mijne ziel hare vleugels weer kan uitslaan, omhoog
naar sferen’. En toen ze haar kleintje verwachtende was, schreef ze me
keer op keer: ‘als ik eens niet meer voor mijn kleine zal kunnen zorgen,
wil jij dan naar hem of haar omkijken?’ O, hoe zulks mij door de ziel
sneed, toch wilde ik er niet in opgaan, ik dacht, dat vrouwen in zulk een
toestand wel meer van die neerslachtige buien konden hebben, maar dan
kon ze op haar stuk blijven. Mijn lieve, lieve zus. En ook dit nog, als haar
man haar eens sprak over de toekomst, over de mogelijkheid van een eerder
heengaan van zijn kant, dan viel ze hem in de rede hiermee: ‘Neen man,
i k zal 't eerst heengaan van ons beiden, dat zul je zien.’21
Kartini heeft een vast geloof in God, soms ook Allah of Opperwezen genoemd. Dit
geloof kan kennelijk goed samen gaan met haar geloof in paranormale krachten.
Door haar sterk analytisch vermogen kent zij deze krachten, maar beseft zij ook de
gevaren ervan. Zij vreest het effect van goena-goena, ingezet door personen met
kwade wil. Op verschillende wijze wordt zij geconfronteerd met mystiek, die zo
hoort bij de Javaanse cultuur en dus ook bij haar zelf. Dit staat echter los van de
gedachten en idealen die zij koestert om het Javaanse volk ‘op te heffen’.
Kartini is voor mij een belangrijk persoon in mijn leven geworden. Het gevoel van
angst voor ‘het vreemde’, wanneer ik me intensief in haar leven verdiepte, heeft
plaats gemaakt voor een warm, vertrouwd en dankbaar gevoel. Dankbaar omdat ik
haar heb mogen verbeelden, zoals ik haar heb leren kennen: een mooie, intelligente
en vastberaden, maar lieve vrouw, die alles inzette om haar idealen te verwezenlijken,
tot heil van het Javaanse volk. Maar ook een vrouw die bereid was het onontkoombare
te accepteren uit liefde voor haar directe omgeving. Het is nu honderd jaar geleden,
dat Kartini in Rembang overleed, maar haar ideeën leven voort. En voor hen die haar
een warm hart toedragen, is zij nog steeds bereikbaar.
Hanneke Elderhorst-van Hofwegen studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan
de Universiteit Leiden. Ze schreef een doctoraalscriptie over Kartini en publiceerde
daarover in 1990 een artikel in Indische Letteren.
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Kartini in het KITLV
Jaap Anten
‘Aan onzen lieven, goeden Engel! Hier heeft u voor het laatst het driebond bijeen.
Het lot zal dra een blaadje afplukken van Uw klaverblad, maar in Uwe herinnering
leve het voort zooals op dit portret drie blaadjes aan één steel, drie harten en hoofden
in alles één!’
Heeft Kartini de doem van uithuwelijking die over haar en haar zusters hing ooit
bondiger samengevat? Wie haar brieven doorleest, zal deze zinnen tevergeefs zoeken.
Ze staan achterop een foto, gedateerd 20 januari 1902, waarop behalve Kartini haar
zusters Roekmini en Kardinah staan. Deze laatste was het blaadje dat door het lot
zou worden afgeplukt. Dat ze inderdaad in alles één waren, blijkt niet alleen uit
Kartini's in vlekkeloos Nederlands geschreven brieven, maar tevens uit die van haar
zusters. De brieven zijn met een veertigtal foto's in 1986 geschonken aan het KITLV
door J.H. Abendanon, een kleinzoon van de ‘lieve goeden Engel’ - Rosa
Abendanon-Mandri. De foto's zijn alleen al uniek omdat er buiten deze collectie
nauwelijks originele afbeeldingen van Kartini en de haren bekend zijn. Mede doordat
veel foto's met de brieven werden meegestuurd en doordat de mededelingen achterop
tevens een soort briefjes zijn, dienen ook de brieven en foto's voort te leven als ‘in
alles één’.
Kartini zou niet ontevreden zijn geweest met de huidige bestemming van deze
collectie. Zelf wist zij het KITLV heel goed te vinden. Enkele jaren geleden werd
ontdekt dat zij - veiligheidshalve onder haar vaders naam R.M.A.A. Sosroningrat in 1899 het artikel ‘Het huwelijk van de Kodja's’ heeft gepubliceerd in de Bijdragen
tot de Taal-, Land en Volkenkunde.1 Deze Bijdragen van het KITLV bestaan, zoals
bekend, nog steeds en zij is behalve de eerste, nog steeds de jongste vrouwelijke
auteur hierin.
De collectie Abendanon bevat nog andere archivalia over haar, waaronder veel
van het Kartinifonds. Een doelstelling achter de publicatie van Door Duisternis tot
Licht was om de baten te gebruiken voor ‘het oprichten van een fonds, waaruit op
Java een school voor Inlandsche meisjes zal worden gesticht te noemen naar R.A.
Kartini.’2 Deze Kar-
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tinischool werd in 1913 te Semarang geopend en zou niet de enige blijven.
De Abendanons waren zeker niet de enige correspondenten van de zusters.
Belangwekkend in dit opzicht is de zich eveneens in het KITLV bevindende collectie
van de familie De Booy, met name de brieven aan H. de Booy, adjudant van
gouverneur-generaal Rooseboom, en aan zijn echtgenote Hilda de Booy-Boissevain.
Hieraan dit heeft Rob Nieuwenhuys een brief toegevoegd met intrigerende
dagboekfragmenten:3 ‘2.12.1913. Lezing Hilda over Kartini. Van Heutsz sprak een
woord vooraf, wel goed... 25.6.1917. Vandaag Generaal Van Heutsz... in de tram
ontmoet... hij zegt dat veel vroeger zelfbestuur etc. moest gegeven zijn...’ Wat zal
Van Heutsz over Kartini gezegd hebben? Al zal het antwoord hierop buiten deze
collectie gevonden moeten worden, het zou de moeite waard zijn om het eens na te
gaan.
Maar het wordt tijd dat het woord plaats maakt voor het beeld.
Jaap Anten is werkzaam bij de afdeling Archief & Beeld bij het KITLV.
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Fotograaf Charls & Co. / Batavia-Semarang
Kartini, Kardinah en Roekmini, vermoedelijk te Semarang. 20/01/02 daglichtgelatinezilverdruk;
afdeling Archief & Beeld KITLV fotonr. 15467
Achterzijde in handschrift van Kartini: ‘Aan onzen lieven, goeden Engel! Hier heeft u voor het laatst
het driebond bijeen. Het lot zal dra een blaadje afplukken van Uw klaverblad, maar in Uwe herinnering
leve het voort zooals op dit portret drie blaadjes aan één steel, drie harten en hoofden in alles één!’
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[fotograaf onbekend]
Huwelijksfoto van mr Jacques Henri Abendanon en Rosa Manuela Mandri in Nederland. 1883
albuminedruk; afdeling Archief & Beeld KITLV fotonr. 15502
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[fotograaf onbekend]
De kust bij Djapara, ook wel Klein Scheveningen genoemd. Circa 1910
Achterzijde in handschrift van Soematri: ‘Een plekje aan 't strand, waar wij dikwijls gezeten hebben,
Kartini's lievelingsplekje.’
albuminedruk; afdeling Archief & Beeld KITLV fotonr. 15490
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[fotograaf onbekend]
Soematri, Roekmini, Kartinah op Midden-Java. 02/01/1910
Achterzijde in handschrift Soematri: ‘Met veel liefs van de aanzittenden!’
daglichtgelatinezilverdruk; afdeling Archief & Beeld KITLV fotonr. 15482
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Fotograaf (vermoedelijk) Tee Han Sioe / Rembang
Kartini met haar echtgenoot Raden Adipati Djojoadiningrat, regent van Rembang. 17/12/1903
ontwikkelgelatinezilverdruk; afdeling Archief & Beeld KITLV fotonr. 15469
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[fotograaf onbekend]
Kartini, Raden Adipati Djojoadiningrat (regent van Rembang), Soematri, Roekmini en Kartinah te
Rembang. 21/11/1903
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Achterzijde handschrift van Kartini: ‘Met innigen dank voor Uw beider liefde en vriendschap.
Djojoadhiningrat en zijn vrouwtje Kartini.’
daglichtgelatinezilverdruk; afdeling Archief & Beeld KITLV fotonr. 15472
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Soematri en haar echtgenoot Achmad Sostrohadikoesoemo, vermoedelijk te Semarang. 1911
Ook als dit jaartal er niet bij zou staan, zou deze foto niet veel eerder kunnen zijn gemaakt. Aan de
voorzijde zit Soematri met een tijdschrift in de hand naast haar echtgenoot Achmad
Sostrohadikoesoemo. Hun handen raken elkaar. Beiden zijn duidelijk gelijkwaardig. Kartini's strijd
was niet tevergeefs geweest.
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Mr. J.H. Abendanon, van 1900-1905 directeur van het departement van Onderwijs, Eeredienst en
Nijverheid te Batavia. Circa 1903
daglichtgelatinezilverdruk; afdeling Archief & Beeld KITLV fotonr. 34600

Eindnoten:
1 G.J. Knaap, ‘One hundred fifty volumes of Bijdragen’. In: H.A. Poeze, 150 volumes of Bijdragen.
Leiden, 1994, p. 637-652 en in Maarten Kuitenbrouwer, Tussen oriëntalisme en wetenschap.
Leiden 2001, p. 96.
2 F.G.P. Jaquet, Kartini, Brieven aan mevrouw R.M. Abendanon-Mandri en haar echtgenoot met
andere documenten. Leiden 1987, p. IX.
3 Brief gedateerd 1 november 1965 van H.Th. de Booy, zoon van H. de Booy, aan Rob
Nieuwenhuys met aantekeningen uit het dagboek van zijn vader. KITLV H 897 nr 20.
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Was Kartini wel de schrijfster van haar brieven?
Een polemiek uit 1921
Gerard Termorshuizen
De ethische gedachte en haar vijanden
Het lijkt absurd, niettemin is de in de titel gestelde vraag naar de authenticiteit van
Kartini's schrijverschap wel degelijk, en zelfs op een indringende wijze, aan de orde
geweest. Dat gebeurde in een zich tussen 22 februari en 11 maart 1921 afspelende
polemiek in verschillende Indische kranten, in het bijzonder in het Soerabaiasch
Handelsblad.1 Let wel: 1921, tien jaar na de verschijning van Door duisternis tot
licht, een uitgelezen moment om het fenomeen Kartini weer eens voor het voetlicht
te brengen, en dat - zoals we zullen zien - niet alleen te harer glorie.
Zoals bekend is Kartini door haar brieven het gepersonifieerde symbool geworden
van de in het begin van de vorige eeuw geïntroduceerde ‘ethische richting’ in de
koloniale politiek; zij was, zoals een anoniem gebleven Javaan het in 1929 treffend
omschreef, ‘de volmaaktste inheemsche belichaming van de ethische gedachte’.2 Die
ethische gedachte, weten we eveneens, leefde slechts in een beperkte kring van
Europeanen. Het merendeel van de Indischgasten moest er niets van hebben, koesterde
daarvan een afkeer die allengs aangroeide tot een - door de meeste Indische kranten
mee-opgepookte - haat tegen een beleid dat in hun ogen de Nederlandse machtspositie
en daarmee de kolonie naar de donder hielp. Dit nu moeten we goed in de gaten
houden bij de beoordeling van de uitlatingen van sommige bij die polemiek uit 1921
betrokken scribenten.

De aanleiding
Het begon met een vrij lang artikel in het Soerabaiasch Handelsblad van 22 februari
1921: ‘Japara en R.A. Kartini’, van de hand van een (niet bij name genoemde)
correspondent van dat blad in Semarang, die omstreeks 1910 gedurende een jaar
onderwijzer was geweest op de Europese school in Japara,3 waarop eertijds - twee
decennia en langer
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geleden - Kartini had gezeten. De man geeft eerst een schets van het al jaren geleden
ingezette verval van Japara en de als gevolg daarvan op handen zijnde sluiting van
genoemde onderwijsinstelling. Op die school, vervolgt hij, zat eens Kartini ‘wier
werk Door duisternis tot licht, nu juist 10 jaar geleden gepubliceerd, zoo'n
wèlverdienden opgang heeft gemaakt’. Deze vriendelijkheid doet hij direct daarop
teniet door een opmerking, die de essentie van zijn betoog blijkt:
Piëteit jegens de overledene mag evenwel niet weerhouden haar
auteurschap van dat werk aan critiek te onderwerpen.
Het zal best zo zijn, verklaart hij zich, dat Kartini het Nederlands goed beheerste.
Maar:
dan nog moet de gemakkelijkheid, welke uit haar brieven spreekt, de
aandacht trekken niet het minst om den jeugdigen leeftijd waarop ze zijn
geschreven. Het zal moeilijk vallen in de Nederlandsche literatuur een
gelijkwaardig werk aan te wijzen van een zoo jong auteur [...]. Doch ook
als men aanneemt, dat hier de uitzondering den regel bevestigt, dan nog
moet de rijpheid van oordeel, welke uit de brieven spreekt en dat bij een
meisje, dat nauwelijks met de buitenwereld in aanraking kwam, de aandacht
trekken.
Nog afgezien hiervan zijn er, schrijft hij, nog ‘geldiger’ redenen eraan te twijfelen
of Kartini die brieven wel heeft geschreven. In de tijd dat hij in Japara werkte, kwam
hem ter ore dat ‘eerlang een verzameling brieven onder haar naam zou worden
uitgegeven, doch dat de schrijfster een andere was, dan op het titelblad vermeld zou
staan’. Die schrijfster was de vrouw van de assistent-resident H.: ‘Onder haar leiding
en correctie werden de brieven geschreven.’
Enig commentaar is hier al direct op zijn plaats. Want wie zou dan wel die H.
geweest zijn? Het kan niet anders dan dat hij daarmee doelde op G.A. Hogenraad.
Maar dat kan hij onmogelijk geweest zijn. De desbetreffende Regerings-almanak
wijst uit dat Hogenraad slechts drie maanden (tussen 5 juni en 13 september 1899)
als waarnemend assistent-resident in Japara in functie was, in de periode namelijk
die lag tussen het vertrek van assistent-resident Th. Ovink en de komst van de nieuwe
man, G.L. Gonggrijp (de latere schrijver van ‘Brieven van Opheffer’). Vanwege dat
zeer korte verblijf in Japara, maar veel meer nog omdat Kartini bij mijn weten nimmer
over haar heeft gerept, kunnen we de naam van een (eventuele) mevrouw Hogenraad
als vermeende co-auteur gerust doorhalen. Het kan bijna niet anders of zij is hier
verward met mevrouw M.C.E. Ovink-Soer, met wie Kartini in zeer vriendschappelijke
betrekking stond.
Laten we kijken naar wat de medewerker van het Soerabajase blad verder te berde
brengt. Gehoord hebbend van de vergaande bemoeie-
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nis van de assistent-residentsvrouw met Kartini's brieven, duikt hij met toestemming
van het hoofd in het archief van de school en ontdekt dat Kartini de hoogste klas
waarschijnlijk niet heeft doorlopen, gemiddeld 5 à 6 kreeg voor haar Nederlands,
nauwelijks buiten de kaboepaten kwam (en zich dus niet kon oefenen in die taal) en
bovendien vanwege haar aristocratisch milieu ‘weinig of geen gelegenheid had thuis
Hollandsch te spreken’, kortom dat zij in haar kennis van die taal ‘niet boven het
middelmatige uitging’. Waar nu, concludeert hij, de onder haar naam uitgegeven
brieven zozeer treffen ‘door zuiverheid van taal en stijl’ en een niet met haar leeftijd
overeenstemmende ‘gevormdheid van oordeel’, zal ook een nader onderzoek in het
archief4 van de Japarase school
moeten leiden tot de erkenning, dat de verdienste van het auteurschap
slechts in geringe mate toekomt aan de jonge vrouw, wier geliefde naam
gediend heeft meeningen te doen ingang vinden, welke haar genootjes niet
dan ten goede is gekomen.
Wat zijn deze beweringen waard? Enkele ervan (bijvoorbeeld over dat cijfer) liggen
buiten ons gezichtsveld (de kans dat het bewuste archief nog bestaat, is te
verwaarlozen), de meeste zijn dubieus of aantoonbaar onjuist. In het algemeen
trouwens maakt deze getuigenis een onbetrouwbare indruk, wat nog wordt versterkt
door het gegeven dat de man, zoals hijzelf toegeeft, geen aantekening heeft gemaakt
van zijn bevindingen en dus uitsluitend put uit zijn herinnering. Wat nog het meest
opvalt, is dat hij niet op de hoogte blijkt van Kartini's levensomstandigheden en
omgeving. Het aanwijzen van mevrouw H. als (co-)auteur van de brieven is daarvan
een treffend voorbeeld, het niet weten dat Kartini - in tegenstelling tot regentsdochters
in het algemeen - juist wél regelmatig in contact kwam met de buitenwereld en met
Nederlandstalige vrienden en vriendinnen is een ander. We hoeven er bovendien niet
aan te twijfelen - ook weer in tegenspraak met wat de schrijver oppert - dat zij thuis
Nederlands sprak met onder anderen haar zusters Roekmini en Kardinah, die eveneens
de Europese school in Japara hadden bezocht. Voor de bewering ten slotte dat Kartini
voortijdig de school verliet, hanteert hij naar het mij voorkomt een raar argument:
bij haar naam miste hij de aantekening K.A., het predikaat dat alleen - na het afleggen
van het zogenaamd ‘klein-ambtenaarsexamen’ - kon worden verworven door hen
die het volledige curriculum hadden doorlopen, en daarmee toegang kregen tot de
lagere gouvernementsfuncties. Maar waarom zou Kartini dat examen hebben moeten
afleggen, een meisje van adel nota bene dat voorbestemd was voor een huwelijk in
de hoogste inheemse kringen!
Dat artikel van de Semarangse correspondent van het Soerabaiasch Handelsblad
blijkt een volstrekt ondeugdelijk betoog. Als vanzelf rijst
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de vraag naar de motivatie van de auteur: wilde hij Kartini, haar werk en daarmee
haar ‘ethische’ geestverwanten in diskrediet brengen en leende hij mede daarom een
gewillig oor aan geruchten uit een troebele bron? Het is mogelijk, maar bewijzen
kunnen we het niet. Heeft hij die intentie niet gehad, dan is er sprake van grove
journalistieke incompetentie. En dat maakt het geval des te ernstiger. Bewonderaars
van Kartini en haar werk voelden zich erdoor gegriefd, en degenen die de pest hadden
aan alles wat maar in de buurt kwam van ‘ethiek’, grepen de inhoud van het stuk
maar al te gretig aan om hun gram te halen. Beide categorieën komen hieronder aan
het woord, zij het dat het anti-Kartinikamp - je zou het symptomatisch kunnen noemen
voor de mentaliteit in de kolonie - veel uitdrukkelijker aan de weg timmert dan de
(inderdaad weinig talrijke) groep van met de Japarase regentsdochter
sympathiserenden.

De reacties
Op 24 februari 1921 (twee dagen later dus) reageert Ch.J.R. Both, directeur van de
H.B.S. in Soerabaja en een om zijn ‘strikte eerlijkheid’ zeer gerespecteerde man,5
op het artikel van de Semarangse correspondent.6 Hij is de enige van de bij de
polemiek betrokkenen die Kartini als persoon en mens - ‘door een bijna dagelijkschen
omgang gedurende eenige maanden’ - heeft gekend. Dat geeft zijn reactie een
bijzondere waarde. Ik citeer er wat uitvoeriger uit, ook omdat dit vanuit de eigen
waarneming en belevenis voortgekomen relaas in grote lijnen bevestigt wat we van
Kartini weten:
Arme Kartini! Daar wordt nu twijfel geopperd aan Uw auteurschap van
Door duisternis tot licht, omdat ge op de lagere school misschien nooit
een hooger cijfer dan 6 voor Nederl. taal hebt behaald, omdat ge misschien
niet eens hebt deelgenomen aan het klein-ambtenaarsexamen!... [...].
Arme Kartini, een dergelijke afbrekende, weinig liefdevolle critiek hebt
ge toch waarlijk niet verdiend. Ik ben overtuigd, dat de medewerker van
het Soerab. Handelsblad heel anders over u geoordeeld zou hebben, als
hij u beter gekend had. Hij zou dan geweten hebben, dat, al konden uw
schoolrapporten niet opwegen tegen die van uw zusters R.A. Kardinah en
R.A. Soematri, in uw ziel langzamerhand zich iets heel kostbaars had
ontplooid, iets wat aan de persoonlijkheid een veel grooter waarde geeft
dan schoolkennis, iets waarvan de kiemen helaas maar al te vaak juist door
de school verstikt worden, ‘gevoel, verbeelding, heldenmoed...’ [..]
Verbetering te brengen in het treurig bestaan der Javaansche vrouw, dat
was uw ideaal, niet de zucht om uit te blinken als schrijfster van een
Nederlandsch boek.
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Geheel van uw idealen vervuld, hebt ge natuurlijk vaak behoefte gevoeld
om uw hart uit te storten voor enkele goede bekenden.[...] Wat doet het
er nu ten slotte toe, als die vriendenhanden hier en daar wat aan den
zinsbouw hebben gevijld, hier en daar misschien een enkel woordje hebben
gewijzigd? De inhoud was toch wel van u, de neergeschreven gedachten
waren toch wel de afspiegeling van hetgeen er in uw diepste binnenste
omging. [...]
Wie ook maar eenigszins op de hoogte is van den ontwikkelingsgang, die
R.A. Kartini na de lagere school heeft doorgemaakt, wie weet hoe zij
geregeld omging met de ass.-res. familie Ovink-Soer, wie weet hoe
geruimen tijd een Europ. onderwijzeres [gedoeld wordt hier op Annie
Glaser, G.T.] die in het kleine Japara geen behoorlijke huisvesting kon
vinden, in de kaboepaten logeerde, hoe Kartini veel en werkelijk goede
boeken las, die zal maar niet zoo smalend oordeelen: ze had nauwelijks
een 6 voor Nederlandsch, dus, ze kan dat niet geschreven hebben.
Piëteit jegens een overledene mag niet weerhouden van critiek - mits die
critiek op goede gronden berust.
Ik ben overtuigd, dat ook het meest uitgebreide onderzoek in de archieven
der lagere school te Japara niet de minste of geringste afbreuk zal kunnen
doen aan de nagedachtenis van wijlen R.A. Kartini.
Enkele dagen na de verschijning van Boths ingezonden stuk, bemoeide de
hoofdredacteur van de Semarangse De Locomotief, Ant. J. Lievegoed, zich met de
kwestie. Dat verbaast natuurlijk niet: geen krant in Indië immers stond mentaal zo
dicht bij Kartini's nalatenschap als juist dit bij uitstek ‘ethische’ dagblad. Het was in
de geest van zijn progressieve voorgangers C.E. van Kesteren, P. Brooshooft en M.
Vierhout dat Lievegoed leiding gaf aan het blad. Hij zou overigens wel de laatste
zijn in die reeks: na zijn vertrek uit Indië - eind 1925 - was het spoedig met de
links-liberale koers van De Locomotief gedaan.
Vanzelfsprekend had ook Lievegoed zich geërgerd aan de uitlatingen van de
anonieme correspondent van het Soerabaiasch Handelsblad. In zijn uitvoerige reactie
van 28 februari 1921, onder de titel ‘Kartini’, prijst hij Both om diens ‘goede, en
vooral menschelijk, aandoende’ repliek. Om zijn lezers - het typeerde deze
kwaliteitskrant - een volledig beeld te geven van wat er precies aan de hand was,
citeert hij allereerst onverkort hun stukken. Vervolgens schrijft hij, Both bijvallend
en aanvullend, onder meer:
Wie de brieven van Kartini kent, met een enkel sober toelichtend woord
van haar beschermer en bewonderaar, mr. Abendanon, [...] uitgegeven,
kan niet twijfelen aan de herkomst. Hij voelt ze als
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klinkklaar echt. Het is mogelijk, en zelfs waarschijnlijk, dat de verzamelaar
van deze brieven; welke immers niet voor de drukpers geschreven werden
[...] in taal en stijl correcties heeft aangebracht. Maar daardoor zijn ze niet
in mindere mate Kartini's geestelijk werk. Die correcties wijzigden dan
enkel iets aan den vorm, en dat is van ondergeschikte beteekenis, omdat
het hier niet gold een verzameling geschriften om te bewijzen hoe correct
een Javaansche vrouw wel Nederlandsch schreef, doch een bundel
gedachten, in 't Nederlandsch opgesteld, die een blik gunnen in de ziel
van een Javaansche vrouw en daarmee in de ziel van een volk. De
taalgevoelige zal trouwens niet kunnen twijfelen: er ligt over dat
Nederlandsch van Kartini een onmiskenbaar Oostersche tint, er zingt een
Oostersche klank in haar brieven en er is in den gang van haar zinnen een
Oostersch rhythme.
[...]
De correspondent, die zijn Japarasch sensatieverhaaltje lanceerde, speure
nu maar ijverig verder in de archieven der Europeesche school. Misschien
treft hij tusschen stof en spinrag nog wel strafregels van het onstuimige
Javaansche meisje aan en besluit daaruit ter wille der historische
waarachtigheid dat zij toch niet zoo deugdzaam kan zijn geweest als zij
altijd is voorgesteld. Wij hebben intusschen dat andere en betere archief
vol innige menschelijkheid: Kartini's al dan niet ‘bijgewerkte’ brieven,
waarin ongerept en stralend de ziel leeft van een edel denkende en voelende
Javaansche vrouw.
Wat valt er, zou men zeggen, nog in te brengen tegen getuigenissen als die van Both
en Lievegoed? Maar zo simpel ligt dat niet. Het door koloniaal eigenbelang ingegeven
gelijk liet zich niet omver praten of schrijven door wat voor argumentatie of sentiment
dan ook. De intolerantie van dat gelijk gaf de redelijkheid weinig tot geen kans. In
het begin van mijn verhaal gaf ik al aan hoe de gemiddelde Indischgast oordeelde
over de ‘ethische richting’ en datgene wat haar representeerde. Was het bij die richting
horende beleid niet de hoofdschuldige van het verderf van het zich na 1908 snel
ontwikkelende nationalisme? Had menigeen aanvankelijk nog met een zekere
welwillendheid afgewacht hoe dat nieuwe beleid zou uitpakken, omstreeks 1920 was
het gekomen tot een omslag: de associatiegedachte maakte plaats voor confrontatie,
en een voortdurende verscherping van de tegenstellingen tussen overheersers en
overheersten ging het karakter van de komende jaren bepalen. De innige
verbondenheid van de kolonie met het moederland was voor de Indischgast een sine
qua non, een absolute voorwaarde voor de toekomst. Alles en iedereen met een deze
visie relativerende mening werd diep gewantrouwd en bestreden - in de dagbladpers
in de eerste plaats.
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Tegen die achtergrond dienen we de pogingen om Kartini, haar auteurschap en
geestverwante omgeving verdacht te maken, te beoordelen. Zulke geestverwanten
waren de onderwijsman Both en de journalist Lievegoed. Het verklaart waarom hun
getuigenissen volstrekt werden genegeerd. De koloniale diehards volgden hun eigen
lijn, en hadden zo hun eigen tactiek. Letten we in de beide volgende reacties in het
bijzonder op de manier waarop Kartini en de ‘ethische richting’ tezamen in een kwaad
daglicht worden gesteld.
De eerste is van J. Veersema, een bekwame en dus veel gelezen journalist met een
lange Indische carrière. Honend is zijn stuk.7 De ‘Ethische Beweging’, schrijft hij,
had een symbool nodig en schiep de ‘Kartini-ideé’:
De Kartini-ideé was een mooie, een goede trouvaille. De naam klonk goed
en was gemakkelijk te onthouden. En Kartini was dood; zou dus nooit
kunnen teleurstellen of afdalen van het voetstuk, waarop zij zou worden
gezet. Integendeel, zij zou steeds hooger kunnen stijgen, naarmate er meer
jaren sedert haar sterfdag verliepen.
Zij werd heilig verklaard.
En zooals dit bij een heilige past, moest er nu ook een wonder zijn, dat zij
zou bedreven hebben. Het wonder werd ontdekt: zij zou tijdens haar leven
een zeer opmerkelijk boek geschreven hebben. Dat boek werd vertoond.
Iedereen kan het zien. In 't Nederlandsch beleefde het vele herdrukken,
het is in 't Engelsch, Fransch en Spaansch vertaald. En dit jaar is men op
't ideé gekomen, dat 't toch wel aardig zou zijn, als de inlanders ook eens
konden lezen, wat hun zuster zou hebben geschreven, waarom het in 't
Maleis zal vertaald worden,8 eindelijk en ten leste. Dit laatste typeert de
geheele beweging. Zij was er een van en voor Europeanen.[...]
En nu zijn er Ongeloovigen, die aan de authenticiteit van Kartini's wondere
daad twijfelen. De kwestie is, dat als zij werkelijk het boek geschreven
had, dit een grooter wonder zou wezen dan wanneer zij bijvoorbeeld een
blinde door hypnose het gezicht zou hebben hergeven.
Veel meer nog op de persoon van Kartini gericht is de tweede (en laatste door mij
gevonden) reactie. Ze is afkomstig van een medewerker van het Soerabaiasch
Handelsblad. Verwijzend naar het artikel van 22 februari 1921, waarmee de polemiek
begon, schrijft hij: ‘Ik schaar mij, evenals zoovele anderen, beslist aan de zijde van
uwen ons onbekenden Semarangschen correspondent [...].’ En hij vervolgt:

Indische Letteren. Jaargang 19

174
Reeds een paar jaren geleden schreef ik aan de toenmalige redactie van
het Soer. Handelsblad, dat zelfs ethische Europeanen niet eens gelooven
aan het auteurschap van Kartini.
Er zijn enkele Javanenvrienden en -vriendinnen, o.w. resident Gonggrijp,
mevrouw Nellie van Kol, mevrouw De Stuers-Van Daalen Wetters [...],
die de Japarasche regentsfamilie te veel hebben opgehemeld.
Kartini sprak behoorlijk Hollandsch, evenals een harer zusters, met wie
ik kort geleden een langdurig onderhoud in den trein had. In een nest als
Japara, waar elkeen wél wil blijven met de regentsfamilie ter wille van
een eventueel goed vendurendement, heeft men Kartini versleten voor de
schrijfster van het bekende werk Door duisternis tot licht, tot verbazing
van hare familie die in Kartini nog nimmer een genie heeft ontdekt. Die
ideeën in het werk waren te Rembang, waar Kartini regentsvrouw, was,
nimmer door haar in practijk gebracht.
Als K. niet zoo'n aardig gezichtje had en geen regentsdochter was, zou
men haar niet zoo opgehemeld hebben. [...]
Voor de werkelijke schrijfster van Door duisternis tot licht zien wij nog
steeds een begaafde Europeesche dame aan, wier naam ik voorloopig niet
noem. Bij haar eventueel overlijden zal het misschien uit hare mémoires
blijken.9
We zien het: er is hier, zoals nog wel in het stuk van de Semarangse correspondent,
niet eens meer sprake van ‘hulp’ of ‘leiding’ bij het schrijven, het auteurschap van
Kartini wordt simpelweg ontkend. Maar wat een venijn schuilt er in dit artikel. Want
wie ook maar enigszins op de hoogte is van haar biografie, stelt vast dat de feiten uit
Kartini's leven hier worden verkracht.10 En weer wordt - zonder ook maar een zweem
van bewijs - een ‘Europeesche dame’ ten tonele gevoerd als de werkelijke schrijfster
van de brieven. Kartini zou daartoe nimmer in staat zijn geweest. Kartini noch enig
andere inlandse, van adel of niet! Want dat is wat ik - ergdenkend als ik op dit terrein
ben11 - hier óók proef. Zulk een rijkdom aan intelligentie en gedachten, verwoord in
zulk vloeiend Nederlands, kon onmogelijk zijn ontsproten aan het brein en de pen
van een inheemse vrouw. Tot zoiets was slechts een Europese bij machte.

Tot slot
‘De wereld wil bedrogen zijn, derhalve worde zij bedrogen.’ We hoeven niet te
twijfelen aan de gretigheid waarmee de betogen van Veersema en de respectieve
medewerkers van het Soerabaiasch Handelsblad - met het Bataviase Nieuws van
den dag voor Nederlandsch-Indië de meest conservatieve én meest gelezen krant in
de kolonie! - door velen wer-
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den gesavoureerd en voor waar werden aangenomen. Het paste bij de geest van een
snel veranderende tijd waarin het woord ‘ethicus’ al een scheldwoord was geworden,
en een krant als De Locomotief snel terrein verloor. Indië verrechtste in rap tempo.
Getuigenissen als die van Both en Lievegoed kwamen uit een hoek waarvan het grote
publiek zich had afgewend.
Zoals gezegd vond de hier besproken polemiek plaats in 1921, het begin van een
periode waarin de verhoudingen tussen blank en bruin zich verhardden en de ethische
politiek op haar laatste benen liep. Een door velen verfoeide politiek die men maar
al te graag een schop na gunde. Hoe kon men dat beter doen dan door te pogen de
ethische beweging te beroven van een van haar belangrijkste symbolen: ‘de
Kartini-idee’, zoals Veersema dat spottend geliefde te noemen.

Eindnoten:
1 Van de door mij gevonden zeven krantenstukken over deze kwestie werden er drie opgenomen
in het Soerabaiasch Handelsblad, twee in respectievelijk het Bataviaasch Nieuwsblad en de
Java-Bode (maar vervolgens overgenomen in het Soerabaiasch Handelsblad, reden voor mij
om voor deze beide stukken de laatste krant als bron te gebruiken), één in De Locomotief en
één in de Archipel Post.
2 ‘R.A. Kartini’. In: Mataram 23-4-1929.
3 Dat onderwijzerschap wordt pas duidelijk uit een andere (kleine) bijdrage van dezelfde
correspondent in het Soerabaiasch Handelsblad van 7-3-1921.
4 De schrijver waarschuwt er overigens voor, dat met de opheffing van de school ook dat archief
wel eens opgeruimd zou kunnen worden, zodat - wil men dat nog raadplegen - haast geboden
is.
5 Ik las dit over hem in een entrefilet in het Soerabaiasch Nieuwsblad van 1-9-1921, n.a.v. zijn
benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
6 ‘Raden Adjeng Kartini’. In: Soerabaiasch Handelsblad 24-2-1921 (‘Ingezonden stukken’).
7 In: Archipel Post 5-3-1921 (rubriek ‘Nieuwe Oogst’).
8 Gedoeld wordt hier op Habis gelap terbitlah terang; Boeah pikiran. Dimela-joekan oleh empat
saudara; diloeasi dengan 17 boeah gambar. Weltevreden: Balai Poestaka 1922.
9 ‘Door duisternis tot licht’. In: Soerabaiasch Handelsblad 11-3-1921.
10 Men raadplege b.v. Elisabeth Keesing, Hoe ruim een kooi ook is; Leven en lot van Kartini en
haar werk. Amsterdam 1996 (zie o.a. de p. 121-126 n.a.v. de opmerking hierboven dat zij haar
ideeën in Rembang niet in praktijk zou hebben gebracht).
11 Werkend aan het tweede deel (1905-1942) van mijn Indische persgeschiedenis word ik vrijwel
dagelijks omwalmd door de uitgesproken koloniale mentaliteit van die en later dagen.
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Noto Soeroto, naar het schilderij van Th.B. van Lelyveld. In: Noto Soeroto, Fluisteringen van den
Avondwind. Amsterdam 1917.
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‘Het heerlijke product een er kruising van Javaansche en
Nederlandsche cultuur’
Kartini als inspiratiebron voor de Indische Vereeniging
René B. Karels
Het is 24 december 1911. De Indische Vereeniging houdt haar jaarvergadering te
Den Haag. De nieuwe president, Raden Mas Noto Soeroto, houdt een rede, getiteld
‘De gedachten van Raden Adjeng Kartini als richtsnoer voor de Indische Vereeniging’.
De vereniging bestaat dan drie jaar en Soeroto is sinds oktober voorzitter. Op 19 juni
van dat jaar is hij, als rechtenstudent, geslaagd voor zijn kandidaatsexamen. Onder
zijn bewind begint men met de uitgave van ‘Voordrachten en Mededeelingen’ om
de ideeën en activiteiten ook buiten de kring van leden en donateurs bekendheid te
geven. Het is in zoverre een omslagpunt, dat nu sprake is van nadrukkelijk naar
buiten treden door het officieel presenteren van een geëxpliciteerde visie, waarop de
vereniging als geheel kan worden aangesproken. Welke visie dit is, zal in het volgende
duidelijk worden.
Soeroto's rede over Kartini is de eerste uitgave. De brochure wordt ingeleid met
brieven van mr. C.TH. van Deventer en mr. J.H. Abendanon, beiden
vertegenwoordigers van de zogenoemde ethische richting in de koloniale politiek.
De rol en de ethische opvattingen van Abendanon in de adaptatie van de ideeën van
Kartini door de Indische Vereeniging blijken evident belangrijk.
Jacques Henri Abdendanon wordt gezien als een van de eerste ‘ethische’ ambtenaren.
Hij vervult jarenlang hoge posities bij de rechterlijke macht in Indië. Hij is overtuigd
van de volkomen gelijkwaardigheid van inlanders en Europeanen en doet zich kennen
als iemand die onverbloemd misstanden aan de kaak stelt. Tussen 1900 en 1905
bekleedt hij in Batavia de functie van directeur van het Departement van Onderwijs,
Eeredienst en Nijverheid. In de uitoefening van deze functie bevordert hij met kracht
de ontwikkeling en emancipatie van de Javaan via het onderwijs. Naar zijn mening
kan dit doel worden bereikt door samenvoeging van oosterse en westerse waarden.
Zijn emancipatorisch streven wordt dan ook wel aangeduid met ‘associa-
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tiepolitiek’, de verbinding van elementen van oost en west. In de praktijk wordt
hieronder de opvatting verstaan, dat de inlanders het meest gebaat zijn bij het
kennisnemen van de westerse cultuur in al haar facetten door middel van op
Nederlandse leest geschoeid onderwijs.1 Het is een aspect van de rond 1900 aanvaarde
‘ethische politiek’.
De term ethische politiek blijkt niet altijd dezelfde lading te dekken. Schrijvers
gebruiken het begrip met wisselende inhouden en accenten. Een aantal onderdelen,
geldend voor de jaren 1900-1920, keert echter steeds in de verschillende
omschrijvingen terug. Kenmerkend blijft de paradoxaliteit: het samengaan van
bevoogding en ontvoogding. Ik volsta in dit bestek met een korte aanduiding van de
essentie.
Het betreft bevoogding door de zogenoemde ‘expansiepolitiek’, het streven ook
de buitengewesten met harde hand onder Nederlands gezag te brengen; ontvoogding
door een vorm van zelfbestuur te implementeren, die echter bevoogdend is
gemodelleerd onder strikte, finale leiding van Nederland. Ontvoogding, door de
ontwikkeling en welvaartsbevordering van volk en land ter hand te nemen door het
treffen van maatregelen op het gebied van de rechtsunificatie, de medische zorg, het
onderwijs, de infrastructuur en vooral de (landbouw)economie. Bevoogding, door
ook hierbij als uitgangspunt de westerse waarden voorop te stellen.2
Zoals boven al duidelijk geworden is, overheerst in het ethisch denken van
Abendanon het element van de geestelijke ontwikkeling van de inlandse bevolking
via onderwijs naar westers model. Het WestEuropese cultuurpatroon dient voor hem
hierbij als maatstaf.3 Abendanon heeft hierbij echter nooit de waarde en het belang
van de Javaanse cultuur en beschaving ondergeschikt geacht aan de West-Europese.
In 1900 is hij op dienstreis. Zijn vrouw, Rosa Manuela Mandri, vergezelt hem. Zij
bezoeken op 8 en 9 augustus de regent van Japara, Raden Mas Adipati Ario
Sosroningrat, de vader van Kartini. Het is geen vrijblijvend bezoek. Het doel is te
gaan spreken over ‘op welke wijze het best te voorzien zou zijn in de geestelijke
ontwikkeling van de inheemse meisjes der hoogere en lagere klassen, en wat overigens
te doen ware in haar belang’.4 Abendanon weet met wie hij spreken gaat. Hij kent
de nota van Sosroningrat, die deze stuurde aan de regering. Hierin geeft de regent
zijn visie op het belang van goed onderwijs. Kartini citeert eruit in een van haar
brieven aan Stella Zeehandelaar, een penvriendin die zij heeft leren kennen door een
oproep aan de redactie van het blad De Hollandsche Lelie.5
De regeering kan onmogelijk voor iederen Javaan de rijst op het bord klaar
laten zetten om genuttigd te worden, maar wat zij wel kan doen, is hem
het middel aan de hand te doen, om tot de
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plaats te geraken, waar het voedsel te vinden is, en dit is: het Onderwijs.
Het verstrekken van goed onderwijs aan de bevolking, staat gelijk als gaf
de Regeering haar fakkels in de hanh, om er verder zelf den goeden weg
mede te vinden, die naar de plaats leidt, waar de rijst is te verkrijgen.6
Het is de NOVIB-methode avant la lettre.
Sosroningrat is in Nederlandse geest opgevoed en brengt zijn kinderen in aanraking
met de westerse cultuur. Zijn zoons doorlopen de hbs in Semarang en zijn dochters,
onder wie het ‘klaverblad’ (zoals zij zichzelf noemen) Kartini, Kardinah en Roekmini,
leren Nederlands op de Europese lagere school. En hoe. Hun taal is onberispelijk,
ondanks het feit dat zij de school slechts bezoeken tot hun twaalfde jaar, de huwbare
leeftijd.
Tussen mei 1899 en september 1904 schrijft Kartini vele brieven aan verschillende
mensen, onder wie de reeds genoemde Stella Zeehandelaar, mevrouw R.M.
Abendanon-Mandri, Abendanon en het socialistische Kamerlid Hendrik van Kol en
zijn vrouw Nellie. Haar positie, streven en opvattingen blijken uit haar brieven. Ik
geef Kartini's gedachten eerst op hoofdpunten weer, om straks terug te keren naar
het bezoek van de Abenanons aan Japara.
Het is Kartini en haar zusjes niet gegund verder te studeren. De conservatieve adat
schrijft verblijf binnenshuis voor, totdat een echtgenoot zich aandient. Op haar
zestiende jaar worden Kartini, na vier jaar strijd, meer vrijheden toegestaan. Zij mag
zich dan buitenshuis vertonen, maar verder schoolgaan zit er, ondanks haar verwoede
pogingen daartoe, niet in. Door het lezen van boeken en tijdschriften, en door de
genoemde correspondentie ontwikkelt ze zich verder. Ze verzet zich tegen de in haar
kringen gepraktiseerde polygamie en het uithuwelijken van dochters. Vrijheid vormt
haar streven. Vrijheid voor de vrouw. Vrijheid in partnerkeuze, vrijheid om te studeren
en in de keuze van de aard van de opleiding. Haar idealen zijn niet alleen gericht op
haar eigen situatie, maar ook op die van haar lotgenoten, in dit geval de
regentendochters voor wie zij een voorbeeldfunctie ziet weggelegd in de ‘opheffing’
van het Javaanse volk. In een West-Europese ontwikkeling en scholing ziet zij de
sleutel om haar doel te bereiken. ‘Naar Europa gaan! dat zal tot mijn laatste ademtocht
mijn ideaal blijven.’7 Explicieter nog: ‘Alleen de kennis van eene Europeesche taal
en in de eerste plaats natuurlijk het Hollandsch, zal, voorloopig de bovenste lagen
der Inlandsche maatschappij, tot ontwikkeling, tot geestelijke vrijheid kunnen
brengen!’8
Toch doen we Kartini tekort door haar louter als voorvechtster van de rechten van
de vrouw te zien, die hierbij kritiekloos heil van
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Holland verwacht. Er is meer. En het getuigt van opmerkelijke wijsheid voor een
meisje van haar leeftijd.
1. Ondanks haar protesten tegen het studieverbod en de dreiging van uithuwelijking,
begrijpt en waardeert zij haar vader. Zij ziet hem als een man, die het beste voorheeft
met zijn volk. Die zich met zijn beperkte regentenmacht diplomatiek, tactvol en
ernstig inspant voor verbeteringen, vooral op het gebied van onderwijs, maar
tegelijkertijd een gevangene is van de opvattingen van de overheerser en de heersende,
verstarde gebruiken van de adat in eigen kringen. Kartini ziet zijn strijd, waardeert
hem en houdt van hem. Ook wanneer haar teleurstellingen groot zijn.
2. Haar streven naar onderwijsmogelijkheden voor Javaanse meisjes blijkt meer
in te houden dan alleen een verlangen naar cognitieve vorming: ‘dat er nog een
andere, hoogere ontwikkeling moet zijn, die aan die andere de hand reikt om den
mensch daarheen te brengen, waar hij zijn moet. Naast 't hoofd moet 't hart geleid
worden, anders blijft de beschaving slechts aan de oppervlakte.’9 Zij formuleert tevens
de gedachte dat intellectuele ontwikkeling alleen geen brevet is voor zedelijke
superioriteit. Karaktervorming is van groot belang.10 Haar pedagogische visie luidt:
opvoeding tot een compleet mens vindt plaats door het aanspreken van hoofd en hart
in dienstvan elkaar en de karakterontwikkeling. Hiermee is zij de eenzijdige
verlichtingsgedachte ‘het goede weten, is het goede doen’ voorbij.
3. Degene die de sleutelrol in dit proces speelt, is de moeder: ‘de vrouw, de moeder,
omdat aan den schoot van de vrouw de mensch zijn allereerste opvoeding ontvangt,
het kind dáar het eerst leert voelen, denken, spreken. En de allereerste opvoeding is
niet zonder betekenis voor 't geheele leven.’11 In de nota Geef den Javaan opvoeding!
uit januari 1903 kan zij het niet scherper naar voren brengen: ‘Het is de moederhand,
die in 't menschenhart allereerst de kiemen legt van deugden en ondeugden, welke
den mensch niet zelden 't geheele leven door bijblijven. [...] En hoè kunnen nu
Javaansche moeders hare kinderen opvoeden als zij zelf zijn onopgevoed?’ Aan de
behoeften van de moeders koppelt ze de dringende behoefte van het Javaanse volk
aan adequate verloskundige hulp. De sterfte van kraamvrouwen en de
zuigelingensterfte zijn enorm.
4. De eigen cultuur moet behouden, zelfs gestimuleerd worden. Met cultuur bedoelt
zij uiteraard niet de versteende, doelloze adatregels, die de ontwikkeling remmen.
Zij bedoelt de Javaanse taal, de zang, de dans, de beeldende kunst. Om een voorbeeld
van het laatste te geven: zij spant zich tomeloos in voor de houtsnijders van Japara.
Zij wil niet alleen van de Javaan een actieve betrokkenheid bij de eigen cultuur. Van
de regering verwacht zij maatregelen, die ook de Nederlanders meer kennis van de
‘Oost’ bijbrengen.
5, De volmaaktheid van de Europese maatschappij trekt zij met een
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gezonde dosis realisme in twijfel. ‘O, wij zullen de laatsten zijn, die niet dankbaar
het vele, zéér vele goede in uwe wereld zullen erkennen; maar zal u ontkennen, dat
tegenover het heel-mooie, het grootsche en verheven in uw maatschappij, veel is,
dat dikwijls den naam beschaving tot eene bespotting maakt?’12
We doen Kartini ook tekort, wanneer we haar bestempelen als een aanhangster
van de associatiegedachte binnen de ethische politiek. Zij is geen politica of een
aanhangster van welke politieke visie dan ook, al sluiten veel van haar gedachten
naadloos aan bij de mening van ethici. Zij betreft een unieke, zelfstandige,
vooruitstrevende stelling met een sterke vrouwelijke component. Dat geluid is totdien
niet gehoord.
De oudste zoon van Sosroningrat, Sosro Kartono, twee jaar ouder dan Kartini, worden
op educatief terrein geen beperkingen opgelegd. Hij studeert aanvankelijk in Delft
aan de polytechnische school en later oosterse talen in Leiden. Hij is de eerste van
een groeiend aantal Indonesische studenten in Nederland. Hij betoont zich een warm
pleitbezorger van de associatiepolitiek. In een redevoering vanwege het Algemeen
Nederlandsch Verbond op het XXVste Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres
in 1899 te Gent spreekt hij onder andere over het belang van de kennis van het
Nederlands, teneinde meer inzicht en begrip te krijgen in en voor het Nederlands
bestuur. Hij noemt de Nederlandse taal een instrument voor het kweken van
wederzijdse liefde tussen ‘leidsman en kind’. Met deze metafoor onderstreept hij
zijn opvatting over de koloniale verhoudingen. Scherper nog formuleert hij de relatie
tussen Nederland en Indië met de woorden:
Als volgeling, leerling en broeder kom ik tot u; en als gij mijne bede
verhoort, zal de man, die hier gekomen is om uwe sympathie af te smeeken,
zich ruimschoots beloond achten. Komt dan, mijne vrienden en broeders,
reiken wij elkaar de hand en laten wij onverpoosd arbeiden aan
gemeenschappelijke belangen. Laten wij de banden van vriendschap en
broederschap nauwer aanhalen, opdat nog onder de regeering van onze
geliefde koningin het ideaal van geheel een volk wordt bereikt.
En ik zie het ochtendgloren van eenen toekomst, waarin op de koele
avonden in den maneschijn de Javaan, begeleid door de lieflijke tonen van
den gamelan, lofliederen en liederen van dank ten hemel zal zenden ter
eere van zijn blanken broeder.13
Of Sosro Kartono's gebruik van het woord ‘ochtendgloren’ in deze context Noto
Soeroto inspireert om zijn in 1923 opgerichte blad Oedaya te noemen, zullen we wel
nooit achterhalen. Zeker is, dat zij beiden door het gebruik van deze beeldspraak
dezelfde wens koesteren.
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Sosro Kartono. In: Harry Poeze. In het land van de overheerser. Deel 1. Dordrecht/Cinnaminson
1986, p. 31.
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Sosro Kartono correspondeert uitgebreid met zijn zus Kartini met wie hij een warme
band heeft. De correspondentie is verloren gegaan, maar uit Kartini's brieven aan
mevrouw Abendanon weten we dat Kartini en Kartono dezelfde mening zijn toegedaan
op het gebied van de ontwikkeling van de Javaan: ‘Ons volk is niet erg vatbaar voor
schoone idealen, voor edele beginselen’, zegt Kartono. ‘Wij moeten het verbazen
door een voorbeeld dat spreekt en tot navolgen dwingt.’14
De ‘voorbeeldgedachte’ van Kartini en Kartono vraagt om een nadere toelichting.
Op het gebied van het volksonderwijs getuigt zij van een opvatting, die we heden
ten dage zouden kwalificeren als een ‘topdownbenadering’, maar zonder de
dwingende, hiërarchische betekenis die aan dit begrip uit het managersjargon kleeft.
Kartini ziet het beginpunt bij de dochters van de priyayi. Dit beleid zou zijn uitwerking
langzamerhand tot in de desa's doen gevoelen. In de boven reeds genoemde
beschouwing Geef den Javaan opvoeding! zegt zij: ‘Is het absoluut onmogelijk een
volk van 27 millioen zielen ineens op te voeden, niet alzoo om voorlopig de bovenste
lagen er van zóó op te voeden en te ontwikkelen, dat zij de onderstaanden tot zegen
worden. Het volk is innig verknocht aan zijnen adel; wat van dezen uitgaat, vindt
makkelijk ingang bij het eerste.’15 De regering echter, hangt, om in hetzelfde jargon
te blijven, de ‘bottom-upstrategie’ aan: beginnen bij de desa.
Op het gebied van de gezondheidszorg ligt het omgekeerd. De regering stelt zich
tot doel bekwame inlandse artsen (dokters-djawa) op te leiden, afkomstig uit de top
van de bevolking, terwijl Kartini hygiënische zorg en spoedeisende hulp via
volksonderwijs direct bij de bevolking wil neerleggen.16 In de praktijk blijken deze
tegengestelde visies geen grote rol van betekenis te spelen.
Terug naar 1900. Abendanon is dus al voor zijn bezoek op de hoogte van de verlichte
sfeer aan het hof te Japara. Ongetwijfeld speelt Christiaan Snouck Hurgronje hierin
ook een rol. Deze arabist en islamkenner is in de periode 1889-1906 adviseur van
de Nederlands-Indische regering, aanvankelijk op het gebied van oosterse talen en
mohammedaans recht; later op het terrein van inlandse en Arabische zaken. In zijn
visie is de associatie van de inlandse elite het middel bij uitstek om het probleem
van een starre islam in een zich ontwikkelende samenleving op te lossen. Hij is
hierom van mening dat de Nederlandse regering het verlangen van de inheemse
aristocratie naar een westerse ontwikkeling dient te stimuleren, onder andere door
het bevorderen van studie in Nederland. Ook voor zijn doel ziet Snouck Hurgronje
dus in de priyayi een instrument de gehele bevolking te bereiken.17 In Japara ligt een
aantal mogelijkheden.
Kartini citeert Abendanon, die tegen haar vader zegt:
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'k Ben overal op Java geweest en heb met verscheidene hoofden gesproken,
Regent. U heeft 't voorbeeld gegeven, meisjes naar school te zenden. Ik
heb aan meisjes, die nog schoolgaan, gevraagd, of zij verder zouden willen
leeren, en zij antwoordden allen enthousiast ‘Ja!’18
Zijn plan en verzoek sluiten naadloos aan bij Kartini's wensen. Zij schrijft:
Er zal dan tòch licht komen, in onze arme, donkere vrouwenwereld!
Terwijl Mijnheer met Vader sprak, onderhield Mevrouw zich met ons. Ze
vertelde me, wat 't doel was van haar man, en vroeg, hoe of ik 't vond.
‘Een goddelijk idee, Mevrouw, dat de Inlandsche vrouwenwereld ten zegen
zal zijn, als 't tot uitvoering komt; en nòg grooter zou die zegen zijn, indien
de meisjes dan ook in de gelegenheid werden gesteld, zich te bekwamen,
dat haar in staat zou stellen, zich een eigen weg door 't leven te banen,
wanneer het daar door hare ontwikkeling mocht tegenstaan, terug te keeren
in hare oude maatschappij. En 't meisje, wier geest men heeft ontwikkeld,
wier blik is verruimd, zal niet meer kunnen leven in haar voorvaderlijke
wereld. Men leert haar wat vrijheid is, en brengt haar in een kerker; men
leert haar vliegen, en sluit haar op in een kooi. Neen, de werkelijk
ontwikkelde vrouw kàn onmogelijk zich gelukkig voelen in de Inlandsche
maatschappij, zoolang zij is, zooals zij nu is. Er staat, er is tot dusver voor
het Inlandsche meisje slechts één weg open om door het leven te komen,
en dat is: “trouwen”. En hoè de huwelijken zijn in de Inlandsche
maatschappij zal u wel niet onbekend zijn, u, die al zoo lang op Java is.
O, wij vinden 't goddelijk, dat uw echtgenoot de meisjes opvoeding en
ontwikkeling wil geven, maar laat daarnaast ook vakopleiding staan, en
dan zal de zegen, die uw man aan de Inlandsche wereld brengen zal, ten
volle een zegen zijn!’19
Het bezoek valt zeer in de smaak, wederzijds. Het moet voor Kartini een gebeurtenis
van formaat zijn geweest om kennis te nemen van de plannen van Abendanon en
omgekeerd een luisterend oor te vinden voor de hare. Zij had niet kunnen dromen,
dat haar idealen voor een groot deel reeds op ambtelijk niveau leefden.
Mevrouw Abendanon is voor haar de belichaming van de naar West-Europees
model ontwikkelde, geëmancipeerde vrouw, die zij zelf graag wil zijn en hoe zij haar
lotgenoten graag ziet. Bovendien klikt het op het persoonlijke vlak. De ontmoeting
brengt haar in vervoering. Al een maand later leggen de regent, de Raden Ajoe en
de drie zusjes, gedurende een week, een tegenbezoek af in Batavia. Er volgt een
jarenlange uitvoerige correspondentie, vooral tussen Kartini
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en mevrouw Abendanon. Uit Kartini's brieven spreken oprechte liefde en groot
vertrouwen in de Abendanons. Mevrouw Abendanon-Mandri wordt allengs haar
‘liefste moedertje’. Het moet de Abendanons verdriet hebben gedaan, dat verdere
scholing van het getalenteerde klaverblad uitblijft door belemmeringen ten gevolge
van de heersende adat. Sosroningrat is al ver gegaan.
Er lijkt reden tot hoop als de regent de meisjes uiteindelijk toestemming geeft om
onderwijzeres te worden. Hun vurige en lang gekoesterde wens. Maar Kardinah
wordt in januari 1902 uigehuwelijkt. Kartini en Karlinah wijzigen hun plannen. Zij
willen naar Europa om te studeren. Hun motivatie is groot. Kartini schrijft mevrouw
Abendanon in maart 1902: ‘We verlangen zóó naar Holland, omdat Holland ons vrij
maken zal [...].’20 In juni 1902 zeg ze: ‘Europa zal ons leeren inderdaad vrij te zijn.’21
Ondanks de moeizaam verkregen toestemming van hun ouders, vindt hun
voornemen geen doorgang. Begin 1903, tijdens een kort bezoek aan Japara, is het
uiteindelijk Abendanon zelf, die Europa aan de meisjes ontraadt met het argument
dan de inlandse bevolking hen, na terukomst, als Europees zou beschouwen en hen
hierdoor als opvoeders zou diskwalificeren. Het is opmerkelijk dat de meisjes het
accepteren. Dit zegt veel over het gezag dat Abendanon in hun ogen heeft.
De zusjes richten hun pijlen op een opleiding in Batavia. Het zal er niet van komen.
Kartini's hand wordt gevraagd door de regent van Rembang, Raden Adipati Ario
Djojodingrat, reeds meerdere malen gehuwd en in het bezit van vele kinderen. Het
huwelijk volgt op 8 november 1903. Het huisschooltje dat zij is begonnen, verhuist
mee naar Rembang. Haar echtgenoot steunt haar en zij respecteert hem vanwege
deze steun. De geboorte van haar zoon betekent haar dood. Een aantal dagen na zijn
geboorte sterft zij. Het is 17 september 1903 en zij is 25 jaar.
Na zijn definitieve terugkeer in patria in 1905 blijft Abendanon de koloniale politiek
volgen, in het bijzonder de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en nijverheid.
Zijn huis aan de Jan van Nassaustraat 43 in Den Haag is een trefpunt van Indonesische
studenten in Nederland. Hun onderlinge band en gedachtewisseling acht hij van groot
belang.22 Over geheel Nederland is in 1908 hun aantal ruim twintig, voornamelijk
woonachtig en studerend in Amsterdam, Leiden, Den Haag, Delft en Wageningen.23
Wanneer Noto Soeroto voor zijn studie in 1906 naar Nederland komt, leert ook hij
Abendanon kennen.
Alvorens nader in te gaan op de inhoud van Soeroto's redevoering in 1911, is het
van belang een aantal jaren terug te gaan om de ontwik-
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kelingen te schetsen die hebben geleid tot de oprichting van de Indische Vereeniging.
Een vereniging van Indonesische studenten bestaat nog niet. Er is een initiatief te
Leiden, dat strandt.24 Vanuit Den Haag stimuleert Abendanon een van zijn frequente
bezoekers, de onderwijzer Soetan Casajangan Soripada, tot de daadwerkelijke
oprichting. Op 25 oktober 1908 is het zover. De plaats van oprichting is het adres
van Casajangan, Hoogewoerd 49 te Leiden. Hij is de eerste voorzitter. Zijn
medebestuurders zijn de landbouwkundige en latere regent van Bandjanegara,
Soemitro, en de arts Ph. Laoh. Op de ledenlijst zien we in totaal twintig namen,
waaronder die van de vier Pakoe Alamse broers, Noto Soeroto (rechten in Leiden),
Noto Kworo (geneeskunde in Leiden), Notodiningrat (bouwkunde in Delft) en
Gondowinoto (rechten in Leiden), die gezamenlijk een etage aan de Daguerrestraat
136 te Den Haag bewonen. Verder treffen we onder anderen aan de dan in Leiden
woonachtige Sosro Kartono, Kartini's broer, en Hoesain Djajadiningrat.25 Deze zeer
getalenteerde Djajadiningrat zal in 1913 als eerste Indonesiër zijn doctorsgraad in
Nederland behalen.
Het hoofddoel van de vereniging is nauwkeurig omschreven: ‘het bevorderen der
gemeenschappelijke belangen van de Indiërs in Nederland, en voeling te houden met
Nederlandsch Oost-Indië. Onder Indiërs verstaan we de inheemsche bewoners van
Ned. Oost-Indië.’ Het doel wordt bereikt door de onderlinge omgang te bevorderen
en door aanmoediging in Nederland te komen studeren. Het laatste tracht de
vereniging te doen door het geven van inlichtingen over studie en verblijf in Nederland
aan toekomstige studenten en aan hun ouders en voogden, en pas aangekomenen op
allerlei gebied te helpen. Het bevorderen van de omgang alhier moet gestalte krijgen
in vergaderingen, waar ‘onderwerpen van allerlei aard’ worden behandeld; bij
lezingen, bij gezellige bijeenkomsten en bij de herdenking van nationale feesten.26
Het oogt vriendelijk en gematigd en dat is het ook.
Noto Soeroto, nog geen bestuurslid van de vereniging, begint vanaf medio 1909
met het schrijven van artikelen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Zij verschijnen
ook in Bandera Wolanda, de opvolger van het succesvolle Bintang Hindia. Hoewel
Bandera Wolanda niet het orgaan is van de Indische Vereeniging, sluit het duidelijk
aan bij haar inzichten. Zowel Soetan Casajangan als Noto Soeroto treedt in 1909 tot
de redactie.
Soeroto is de enige die artikelen levert met een politieke implicatie. Zij geven op
duidelijke wijze zijn kijk weer op de verhouding tussen kolonie en moederland. Deze
kan in een aantal punten beknopt worden samengevat.27
1. In beider belang zullen Indië en Nederland binnen nog afzienbare tijd moeten
samengaan om de koloniale verhouding tot een ideale toestand te brengen.
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2. Het Javaanse volk is nu nog verre van bekwaam zichzelf te regeren.
3. De synthese van stoffelijk (Nederland) en geestelijk vermogen (Java) vormt de
beste waarborg voor de groei van beider welvaart.
4. De Javaanse cultuur dient gekoesterd te worden. Westerse kennis en waarden
dienen te worden ingevoegd in de Javaanse beschaving. Assimilatie is niet aan
de orde; het gaat om ontplooiing van de eigen aanleg, gebruikmakend van
westerse verworvenheden.
5. De implementatie hiervan kan het best plaatsvinden van bovenaf, omdat de
ontwikkelde Javaan van goeden huize het beste weet wat bruikbaar is.
6. De economische ontwikkeling van Java dient met kracht ter hand te worden
genomen, omdat deze van cruciaal belang is voor de volks-ontwikkeling.
Bovenstaand kan worden opgevat als Soeroto's manifest.
Wanneer Casajangan in 1910 als voorzitter terugtreedt, wordt de al genoemde Ph.
Laoh zijn opvolger met aan zijn zijde de arts Moh. Salih en de student geneeskunde
R. Brenthel. In begin 1911 komen Noto Soeroto en zijn broer Gondowinoto in het
bestuur, dat dan onder leiding staat van Hoesain Djajadiningrat. In oktober 1911
wordt, zoals gezegd, Noto Soeroto voorzitter. Zijn politieke denkbeelden zijn
inmiddels bij zijn medeleden bekend en we mogen dus aannemen dat de Indische
Vereeniging instemt met deze koers.
Door de contacten tussen Abendanon en Noto Soeroto is de laatste ongetwijfeld
op de hoogte van de aanstaande publicatie van Door Duisternis tot Licht, de brieven
van Kartini, die Abendanon aan het voorbereiden is. Het moet voor Soeroto een
verrassende ontmoeting zijn geweest om door middel van haar brieven kennis te
maken met een landgenote, die reeds van 1899 tot en met 1904 blijk had gegeven
van min of meer met de zijne overeenkomende inzichten.
In december 1911 kiest hij er dus voor de gedachten van Kartini, die dat jaar door
Abendanon zijn uitgegeven, als richtsnoer te presenteren voor de Indische
Vereeniging. Ook niet-leden zijn uitgenodigd. Ruim drie kwartier is hij op deze dag
voor Kerstmis aan het woord met veel Kartini- en Van Deventercitaten.28
Uit zijn woorden blijkt dat al onder het vorige bestuur de gedachte leefde Kartini
te eren. Salih had in overweging gegeven een marmeren beeltenis of een schilderij
van Kartini te schenken aan een Kartinischool. Noto Soeroto wijst het idee af om
twee redenen. Ten eerste, omdat hij het voorgestelde niet in overeenstemming met
Kartini's geest acht, daar zij zich kenmerkt door eenvoud en onbaatzuchtigheid, en
ten tweede, omdat de kosten voor de vereniging te hoog zouden zijn. Zijn alternatief
is de suggestie, dat ieder van de aanwezigen Door Duisternis tot Licht aanschaft, om
zodoende de geldelijke steun te realiseren
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die Abendanon met de uitgave wenst te genereren voor de Kartinischolen. Verder
zal de inhoud van het boek, naar zijn overtuiging, opwekken ‘tot arbeid en strijd’,
waarvan Kartini's leven getuigt.
Hij blikt terug op de korte geschiedenis van de vereniging, refereert aan Boedi
Oetomo en concludeert met Van Deventer in De Gids van september 1911, dat Indië
ontwaakt is.29 Soeroto geeft zijn Kartini-interpretatie vooraf. Hij zegt: ‘Ik zie in haar
de personificatie van wat Mr. van Deventer noemt “het heerlijke product eener
kruising van javaansche en nederlandsche cultuur”.’
Hij stelt vast dat Kartini's strijd zich voltrekt op het gebied van de complexe
culturele tegenstelling tussen oost en west en behandelt achtereenvolgens de
probleemvelden religie en levensbeschouwing. Deze twee gebieden ziet hij als
onderscheidbaar. Voor wat betreft de religieuze tegenstelling islam - christendom
noemt hij Kartini's geloofsbeleving verzoenend:
het godsdienstige gevoel van Kartini kenmerkt [zich] door standvastigheid
in het geloof, waarin zij is opgevoed, maar een standvastigheid gepaard
met milden zin, welke voor het goede in eens anders geloof een groote
plaats inruimt. Deze appreciatie doet haar gemoed niet in een star dogma
verkillen, maar maakt het integendeel rijker en doet haar begrijpen de
quintessence van elke religie: goedheid en naastenliefde. Uit dit gedeelte
van haar gemoedsleven leeren wij de trekken van Kartini;'s karakter
kennen, welke haar tot sieraad strekken: verdraagzaamheid, zelfgevoel en
waardeering voor het goede, dat ook van anderen is.30
Met betrekking tot haar levensbeschouwing onderscheidt Noto Soeroto in de eerste
plaats haar affectie tot de Javaanse cultuur, zoals de taal, de poëzie, de muziek en de
kunstnijverheid, waarin zich een innerlijke harmonie manifesteert, die de grondtoon
is van de Javaanse levenswijsheid. Naar zijn mening weerspiegelt deze waardering
geen bekrompen nationalisme, wars als Kartini is van ijdelheid. Met haar is hij van
mening dat de Javaanse cultuur een intrinsieke waarde representeert, die bewaard
dient te worden als een hechte basis, waarop het goede uit een andere cultuur kan
worden gebouwd. Maar hij signaleert ook haar kritiek, namelijk de verlammende
ijdelheid van de Javaanse adel, waar een morele opvoeding tegenover gesteld moet
worden. Hij deelt haar top-down inzicht, dat de adel een voorbeeldrol dient te
vervullen in de strijd om de ‘opheffing’ van de Javaan. En dit leidt hem tot het tweede
aspect: haar mening over het westen. Naast de appreciatie van de westerse wetenschap,
kunst en economische kracht, is Kartini niet zonder kritiek. Soeroto citeert haar
opsomming van een aantal Europese tekortkomingen, zoals vooringenomenheid,
bekrompenheid en kortzichtigheid. Uiteraard dragen deze niet bij aan de ontwikkeling
van haar ideale scenario: het streven ‘naar een harmo-
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nieuse vereeniging van Oostersche en Westersche beschavingselementen. Kartini
staat niet voor bekrompen nationalisme, niet voor zelfgeringschattende nabootsing
van het vreemde, maar wenst voort te bouwen op de eigen goede basis in de richting
van algemeen-menschelijke idealen.’31
Noto Soeroto roemt haar plichtsbesef om een goede voorgangster voor haar volk
te willen zijn door zichzelf door vorming en ontwikkeling ten voorbeeld te stellen
aan anderen. Uiteraard noemt hij haar nota Geef den Javaan opvoeding!, die hij
gehele onderschrijft.
Hij besluit zijn redevoering met de wens dat Kartini's idealen inspirerend zullen
werken voor de Indische Vereeniging. Hij acht zijn doel bereikt als de overtuiging
postvat
dat de eenig waardige wijze, waarop gij Uw gevoel van piëteit voor Uw
edele landgenote uiting geeft, dat die eenig waardige wijze is de adoptie
van Kartini's geesteskinderen, die schoonste ideeën, waarvan het schoonste
wel is: de harmonieuse vereeniging van Oostersche en Westersche
beschavingselementen, het voortbouwen op den eigen goeden grondslag
in de richting van hoog-menschelijke idealen.32
Met deze woorden als afsluiting van zijn redevoering zijn Kartini's gedachten een
bondgenoot geworden in Noto Soeroto's strijd en die van de Indische Vereeniging
van dat moment. Met steun van de gezaghebbende erevoorzitter Abendanon en de
even invloedrijke donateur Van Deventer is Kartini alsnog, zij het postuum, in Den
Haag aangekomen. Haar opvattingen passen bij die van Noto Soeroto, zoals die
blijken uit zijn recente publicaties. Ze bieden hem steun in de rug om met gezag zijn
beleid als voorzitter van de inmiddels 36 leden en 32 donateurs tellende Indische
Vereeniging voor het voetlicht te brengen.33
Met alle, inmiddels duidelijk geworden nuanceringen en accenten, is het een beleid,
dat geheel past in de door Abendanon voorgestane associatiefilosofie. Hij zal zich
deze jaren thuis hebben gevoeld in de Indische Vereeniging.
In hoeverre Soeroto's oproep aan de aanwezigen, om Abendanon's uitgave te kopen
succes heeft gehad, is onbekend. We weten wel dat al in 1912 een tweede en een
derde druk verschijnen.
In 1913 wordt het Kartinifonds opgericht met Van Deventer als voorzitter. Het
fonds is eigenaar van de auteursrechten van Door Duisternis tot Licht. Reeds op 15
september 1913 wordt de eerste Kartinischool voor dochters van inlandse hoofden
geopend in Jamblang. Eind 1915 zijn het er reeds vijf. Het doel is bereikt.34
René B. Karels studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van
Amsterdam. Hij werkt nu aan een biografie over Noto Soeroto.
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Eindnoten:
1 De begrippen ‘associatie’ en ‘assimilatie’ zijn niet scherp afgebakend. Het betekenisverschil
mag in algemene zin duidelijk zijn, het gebruik in de context van de ethische politiek en hun
vertegenwoordigers leidt tot verwarring, omdat schrijvers beide aanduidingen in gelijke gevallen
door elkaar gebruiken.
Fasseur bijvoorbeeld, rekent in het Biografisch Woordenboek Abendanon tot een aanhanger
van het associatie-ideaal en in De Indologen (p. 414) Noto Soeroto tot de assimilés, terwijl hun
idealen niet principieel verschilden. De Jong (p. 373) ziet in Abendanon een aanhanger van de
assimilatiepolitiek, maar Van den Doel (p. 167) beschrijft hem als een vertegenwoordiger van
de asssociatiepolitiek.
Van Miert (p. 145) beschrijft Abendanon als iemand die streefde naar assimilatie. Van Deventer
(p. 497) constateert expliciet, dat Kartini het associatiedenkbeeld vertegenwoordigt. Het is Van
Deventer, die Noto Soeroto's leidraad was in zijn lezing over Kartini.
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Sommige schrijvers hanteren eigen definities. Anderen geen. Ik heb ervoor gekozen Abendanon,
Kartini en Noto Soeroto tot de vertegenwoordigers te rekenen van het associatie-ideaal. Zij
streefden immers niet naar volledige opname van de Nederlandse cultuur en beschaving.
Integendeel, het behoud en de erkenning van de Javaanse eigenheid achtten zij van grote waarde
en belang, teneinde de Javaan in staat te stellen Nederland en Indië dichter tot elkaar te brengen.
Van Miert, p. 9.
Ibidem, p. 9, 145.
Abendanon, p. XIX.
Keesing, p. 58.
Abendanon, p. 35.
Ibidem, p. 27.
Ibidem, p. 396.
Jaquet, p. 90, 91.
Abendanon, p. 391.
Ibidem, p. 45.
Ibidem, p. 300.
Neerlandia, okt. 1899.
Jaquet, p. 111.
Abendanon, p. 390.
Vierhout, p. 112.
Van Miert, p. 12, 13.
Abendanon, p. 78.
Ibidem, p. 79.
Jaquet, p. 153.
Ibidem, p. 171.
Van Miert, p. 96.
Bandera Wolanda 27 (1909), p. 8.
Poeze, p. 55.
Bandera Wolanda 27 (1909), p. 8.
Ibidem, p. 9.
De Indische Gids 33 (1911), p. 895-905; Bandera Wolanda 28 (1910).
Van Deventer (1857-1915) is vooral bekend door zijn geruchtmakend artikel, getiteld ‘Een
Ereschuld’ in De Gids van augustus 1899, waarin hij verbetering van het onderwijs en de
economische positie van de inlanders bepleit op grond van zedelijke verplichting. In een tweede
‘Gids-artikel’, in september 1911, spreekt hij over Kartini.
Boedi Oetomo, het schone streven, was een vereniging van Javaanse intellectuelen, die streefden
naar de verheffing van het Javaanse volk. Zij wordt gezien als de eerste nationalistische
organisatie.
Noto Soeroto, p. 11.
Ibidem, p. 19.
Ibidem, p. 24.
Bandera Wolanda 29 (1911), p. 12.
Van Miert, p. 94.
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