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Redactioneel
In september 1985 vond de oprichting van de Werkgroep Indisch-Nederlandse
Letterkunde plaats. Na bijna twintig jaar is onze Werkgroep nog springlevend, houdt
ten minste drie maal per jaar een lezingenmiddag en één maal een lezingendag (het
Bronbeek-symposium), vier maal per jaar verschijnt er een aflevering van ons
tijdschrift Indische letteren. Het aantal lid-abonnees is gestadig blijven stijgen, en
in Leiden, Amsterdam (zowel aan de UvA als aan de VU) zijn docenten Indische
letteren aangesteld, aan de UvA een bijzonder hoogleraar; talrijke studenten volgen
colleges en werkgroepen of maken scripties op het gebied van ons onderzoeksterrein.
Onder onze leden is bovendien veel ervaringskennis aanwezig, die voor een prachtig
evenwicht zorgt met de boekenwijsheid. Reden voor de redactie om op zondag 6
november a.s. een extra feestelijk Bronbeek-symposium te organiseren, gewijd aan
Feesten in Indië.
Een andere datum om alvast te reserveren is zondag 11 september a.s. De
Werkgroep organiseert dan samen met het Letterkundig Museum een poëziemiddag
over het thema De Indische Natuur. Meer en minder bekende Indische dichters zullen
gedichten voordragen van henzelf en van bewonderde voorgangers. Het evenement
zal plaatsvinden in de grote zaal van het Letterkundig Museum en de Koninklijke
Bibliotheek (Den Haag), van 14 tot 17 uur.
In het kader van de zogenaamde Indische Zomer verzorgt onze Werkgroep drie
programma-onderdelen op 21, 25 en 28 augustus a.s. in Den Haag, waarin vooral de
jaren 1942-1950 centraal zullen staan. Een uitgebreide mededeling daarover zal
verschijnen in het juninummer.
De eerstkomende lezingenmiddag te Leiden vindt plaats op vrijdag 13 mei a.s.
(zie hiervoor de Uitnodiging elders in dit nummer). Hier zullen ook enkele nieuwe
boeken gepresenteerd worden.
In deze aflevering van Indische Letteren zijn de teksten bijeengebracht van het
drukbezochte Bronbeek-symposium (14 nov. 2004), aangevuld met bijdragen van
Jaap Anten en Gerard Termorshuizen die qua thematiek geheel in dit nummer passen:
Vrouwen over Indië. Ter inleiding
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schrijft Frances Gouda over de grote verandering die plaatsvond in de positie en rol
van de Europese vrouw in Indië rond de eeuwwisseling. De overige artikelen over
allerlei vrouwelijke auteurs en hun werk illustreren die verandering in hoge mate.
We prijzen ons ten slotte gelukkig met het op ons symposium gehouden interview
van onze voorzitter met Hella Haasse (die drie dagen na het symposium bekroond
werd met de prestigieuze Prijs de Nederlandse Letteren). Hella Haasse karakteriseert
vanuit haar grote belezenheid en kennis van de Indische letteren het merendeel van
de schrijfsters van en over Indië.
Dit symposiumnummer is mede totstandgekomen dankzij een subsidie door de
Stichting Het Gebaar - waarvoor wij uiteraard zeer erkentelijk zijn.
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De vrouw in Nederlands-Indië
Van Mestiezencultuur naar Europese cultuur
Frances Gouda
In De godin die wacht (1903) schreef Augusta de Wit dat de blanke, veelal
Nederlandse inwoners van een suikerproducerend district in centraal Java zich zelf
de geuzennaam ‘Europeanen’ hadden gegeven. De term Europeaan werd gebezigd
‘om zich in de breedere massa af te scheiden van den Aziaat, te scherper het blanke
ras tegenover het bruine te stellen’.1 In haar roman creëerde Augusta de Wit een soort
tweespalt die de antagonistische visies op de rol van het Nederlandse koloniale gezag
in Indië in kaart bracht. Aan de ene kant schilderde zij een karikaturaal beeld van de
attitudes van de oerconservatieve planters op suiker-ondernemingen die Java
beschouwden als een bron van overvloed - of het spreekwoordelijke land van melk
en honing, maar dan wel ‘klappermelk’ - dat hun persoonlijke eigendom was (p. 39).
Vanuit hun ‘Europees’ perspectief en impliciet, dat van hun vrouwen en kinderen,
bewoonde de Nederlandse koloniale gemeenschap een landschap dat slechts tot
vruchtbaarheid en winst was gebracht dankzij het harde werk van blanke mannen,
omdat ‘de Javaantjes’ niet meer zijn dan ‘half idyllische, half-dierlijke wezens, iets
tussen een bruin geschilderde herder van Watteau en een orang oetan’ (p. 39-40).
Later in de roman schrijft De Wit ‘er is niks aan hem [een inlander] te ontwikkelen,
maar hem lui maken, en brutaal, en een nog grooter gladakker dan hij al is - dat
kun-je’ (p. 71). Aan de andere kant schetste De Wit in De godin die wacht de ethische
adat-wetenschapper Gijs van Heemsbergen, een idealist wiens werk werd gemotiveerd
door een intellectuele bevlogenheid het Javaanse volk te begrijpen als dragers van
een aangeboren ‘rechtsidee’, of als belichaming van de ‘humaniteit en de ontwikkeling
van den inlander’ (p. 71). Maar in de roman werd Van Heemsbergens missie om de
Javaanse volksmentaliteit en gewoontes en tradities te begrijpen, in stand gehouden
door een indrukwekkende Nederlandse vrouw. Zij fungeerde als degene die de
ethische beschavingsgedachte uitdroeg en bezielde. In Van Heemsbergens dagelijks
leven hield de sterke Ada zijn geweten in het reine en spoorde ze hem aan zijn
idealistische levenswerk te voltooien.
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Drie musicerende Indische dames te Soerabaja: viool, zang en piano.
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Rondom de eeuwwisseling was de centrale rol die Augusta de Wit in De godin die
wacht had toegedicht aan een daadkrachtige en idealistische Nederlandse vrouw een
relatief nieuw fenomeen. In 1903 was de erkenning van de Nederlandse ereschuld
ten opzichte van de bevolking van de Indonesische archipel een recente gebeurtenis.
In 1901 had de jonge koningin Wilhelmina in haar jaarlijkse troonrede gesproken
over een nieuwe charitatieve missie van het koloniale gezag in Indië, een doelstelling
die direct zou leiden tot een radicaal nieuwe Ethische Politiek gericht op de ‘opheffing
van de inlander’.2 De veranderde oriëntatie van het koloniale bestuur in
Nederlands-Indië moest zich vanaf dat moment vooral concentreren op het verschaffen
van meer onderwijsmogelijkheden voor de inlandse bevolking en het verbeteren van
de gezondheidszorg en de sociaal-economische infrastructuur. Vanwege het positieve
politieke beleid na 1901 werden in de daaropvolgende jaren meer Nederlandse
bestuursambtenaren, artsen, onderwijzers en ingenieurs naar Indië uitgezonden om
mee te werken aan een Nederlandse mission civilisatrice. De groei van het
mannenbolwerk van koloniale bestuurders en opbouwwerkers avant la lettre bracht
met zich mee een min of meer evenredige uitbreiding van het aantal Nederlandse
vrouwen in de archipel. Terwijl er op een aantal echte Nederlandse rubber- en
tabaksplantages in Deli aan de oostkust van Sumatra voor jonge blanke planters nog
een formeel trouwverbod bestond tijdens de eerste decennia van de twintigste eeuw,
was deze beperking niet van toepassing op de nieuwe groep Nederlanders die na
1900 in Indië kwam werken en wonen om mee te werken aan de ‘ethische opheffing’
van de inlandse maatschappij. Noch werd deze restrictie automatisch opgelegd aan
Westerse werknemers die werden ingehuurd op Amerikaanse of andere Westerse
rubber- en tabaksplantages of olieraffinaderijen in Sumatra of Borneo.
De instroom van blanke vrouwen uit Nederland of andere Westerse landen na
1900 was van enorme invloed op de koloniale cultuur van Nederlands-Indië. De
grotere aanwezigheid en vooral sociale zichtbaarheid van blanke vrouwen, dan wel
uit Nederland of andere Westerse landen, viel samen met een overgang van de
karakteristieke gemengde mestiezencultuur, die nog steeds hoogtij vierde in de late
negentiende eeuw, naar een twintigste-eeuwse samenleving die steeds meer werd
bepaald en verdeeld op basis van ras- en klasseverschillen. Deze samenloop van
omstandigheden leidde tot het vermoeden van de journalist en Indiëkenner Rudy
Kousbroek, dat blanke vrouwen de zogenaamde ‘moderne’ vormen van angst en
afkeer voor de exotische en potentieel gevaarlijke ‘ander’ hadden geïntroduceerd in
Nederlands-Indië. Kwetsbare vrouwen, in psychologisch opzicht nauwelijks
opgewassen tegen het leven in de tropische wereld van Zuidoost-Azië, waren volgens
Kousbroek verantwoordelijk voor de groei van ‘moderne’ en meer expliciete vormen
van racisme. Zij brachten een nieuw
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bewustzijn van kleur- en rasverschillen met zich mee dat tot de eeuwwisseling
onbekend was geweest in de Europese gemeenschap. Zo schreef Kousbroek in Het
Oostindisch kampsyndroom over Europese vrouwen als ‘aandoenlijke [Victoriaanse]
wezens op een voetstuk, geboren om te lijden en nauwelijks handelingsbekwaam
[...]. Onschuldig aan alle slechtheid in de wereld en uiteraard verstoken van een eigen
libido.’3 Maar in hetzelfde boek noemde hij Nederlandse vrouwen in Indië ook
‘parmantige, ingebeelde, meedogenloze Indische Mems, nog kolonialer in haar
opvattingen dan haar mannen: roddelbelust, provinciaal en schijnheilig’ (p. 191).
In India tijdens het Britse koloniale tijdperk zijn soortgelijke beschuldigingen geuit
ten opzichte van de Engelse Memsahibs. Sommige historici volgden het voetspoor
van de beroemde Engelse schrijver Rudyard Kipling, die in zijn gedicht ‘The Female
of the Species’ had geschreven dat Engelse vrouwen ‘more deadly than the male’
waren.4 Ook Engelse Memsahibs in Brits-India werden door enkele traditionele
historici verantwoordelijk gehouden voor het ondermijnen van de zogenaamde
broederlijke harmonie en vreedzame, mannelijke samenwerking tussen blank en
bruin die tot kort voor de aankomst van de ‘deadly female of the species’ op het
Zuid-Azische subcontinent had bestaan.5 Het causale verband tussen het specifieke
gedrag van Europese vrouwen, of ze nou wel of niet handelingsbekwaam waren, en
de nieuwe twintigste-eeuwse vormen van racisme en apartheid blijft echter geheel
onduidelijk, zowel in de Nederlands-Indische als Brits-Indiase context.6 Zoals de
journaliste en historica Tessel Pollmann zich heeft afgevraagd in een van de
hoofdstukken in haar bundel Bruidstraantjes en andere Indische geschiedenissen:
‘bracht de vrouw uit Holland een nieuw racisme mee, of was dat er al, en wilden de
mannen daarom een blanke echtgenote?’7 Vandaar dat andere historici de nadruk
hebben gelegd op een aantal structurele veranderingen in de Nederlandse koloniale
samenleving rondom 1900.
Na de eeuwwisseling werd de blanke vrouw verheven tot een soort boegbeeld
voor de normen en waarden die behoorden bij een zelfgenoegzame Europese
gemeenschap die steeds meer gestuurd werd door commerciële motieven. De
Nederlandse gemeenschap, zoals Augusta de Wit de situatie al in 1903 voorstelde,
had baat bij het verscherpen van de contrasten tussen het blanke en het bruine ras.8
Vooral de Europese vrouw moest een symbolische maar ook strategische rol vervullen
door aan haar dagelijks leven een inhoudelijke en politieke betekenis te hechten.
Onder tweede-golffeministen in de zeventiger jaren van de vorige eeuw ontstond de
ideologische uitspraak ‘the personal is political’, en misschien is dit motto ook indirect
van toepassing op de positie van vrouwen uit het Westen die zich in Nederlands-Indië
in de periode 1900-1942 vestigden. Hun persoonlijke gedrag
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kreeg eveneens een zware politieke lading. Van blanke vrouwen, niet alleen in de
Indonesische archipel maar ook in Frans Indochina en Brits India, werd steeds meer
verwacht dat zij in hun alledaagse gedrag de superioriteit van de Europese cultuur
zouden belichamen en uitdragen. Naast de idealistische doelstellingen van de Ethische
Politiek die hogere eisen stelde aan het grotere aantal Nederlandse vrouwen dat in
Indië kwam wonen, werd hun nieuwe symbolische functie eveneens versterkt door
de geleidelijke maar ingrijpende uitbreiding van het aantal en de omvang van
kapitalistische ondernemingen waarin veel privé-sector kapitaal werd geïnvesteerd.
Naast een aanzienlijke groei van financiële investeringen uit Nederland vergrootten
ook andere Westerse ‘multi-nationals’ hun economische belangen in de Indonesische
archipel. Firma's als het Engelse Harrison & Crossfield, de Frans-Belgische Société
Financière de Caoutchouc, het Italiaanse Pirelli, en de Amerikaanse Goodyear Tire
Company investeerden vrijuit in rubber- en tabakproductie. Oliemaatschappijen als
de Brits-Nederlandse Shell en de US Mobil Oil Company ontleenden hun toekomstige
bestaan als multi-national bedrijf aan de eerste oliewinningen en raffinaderijen in de
omgeving van Djambi in Sumatra.9 Niet langer werd de Nederlands-Indische
exporteconomie gedomineerd door regeringsmonopoliën die landbouwproducten en
grondstoffen op de wereldmarkt verkochten ten bate van 's lands belastinginkomsten.
In plaats daarvan ontwikkelde zich een Nederlands-Indisch economisch stelsel
gebaseerd op internationale concurrentie en laissez-faire handelsvrijheid.
Ook allerlei technologische ontwikkelingen in de Westerse wereld, zoals
bijvoorbeeld de spectaculaire groei van de automobielindustrie in de Verenigde
Staten, waren verantwoordelijk voor de steeds groter wordende wereldvraag naar
‘moderne’ producten zoals rubber, olie, tin en bauxiet. Tegelijkertijd veroorzaakte
een reeks van technologische uitvindingen en veranderingen in de sociale organisatie
van het productieproces in de Westerse kapitalistische wereld - waarvan de lopende
band slechts een van vele voorbeelden is - niet alleen een verhoging van het
gemiddelde productieniveau, maar ook een verbetering in de algehele levensstandaard
van de bevolking. Dit leidde weer tot een ruimere vraag naar ‘traditionele’
landbouwproducten zoals koffie, thee, tabak, rietsuiker en palmolie. Omdat al deze
lucratieve grondstoffen in Nederlands-Indië in overvloed aanwezig waren, begonnen
de economische infrastructuur en productiviteit van de archipel zich rondom 1900
op een ingrijpende manier uit te breiden met moderne plantages, raffinaderijen en
fabrieken, bemand door Westerse mannen, meestal met vrouw of kinderen in hun
kielzog.
Deze instroom van een nieuw soort Westerse mannen, gericht op óf winstbejag
óf de ‘ethische opheffing’ van de inlandse bevolking, met
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echtgenotes die weinig voorbereid waren op de Indische wereld, bracht een
onvermijdelijke cultuuromslag met zich mee. Tot aan het einde van de negentiende
eeuw kon de samenleving van Nederlands-Indië gekarakteriseerd worden als een
mestiezencultuur waarin de subtiele verschillen in huidskleur van de inwoners niet
alom bepalend waren voor hun sociale status. Vooral in de koloniale samenleving
in Java - en in mindere mate in het gebied rondom Makassar - werd gekenmerkt door
hybriditeit. Talloze mannelijke en vrouwelijke leden van belangrijke Indische families
hadden een café-au-lait- of olijfkleurige huid - in Java ook wel kulit langsep genoemd
- die net zo goed als Zuid-Europees of Latijns-Amerikaans geduid kon worden. Sinds
de zeventiende eeuw was Java vooral een ‘settler colony’ geweest. Van af het begin
van de Nederlandse aanwezigheid in Zuidoost-Azie had de VOC mannen naar Java
gestuurd primair om de handelsbelangen van de Nederlandse Republiek te behartigen.
Deze blanke mannen verbonden zich meestal met inlandse vrouwen óf in het
concubinaat óf in het huwelijk. In de loop der eeuwen ontstond een groep van grote
interraciale Indische families die de Nederlands-Indische elite vormden.
Het is vooral de historica Jean Gelman Taylor geweest die in haar boek Smeltkroes
Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in Azië zo treffend
heeft geschreven over deze relatief kleurenblinde cultuur waarin sociaal aanzien en
respect meer te maken had met economische positie, politieke contacten en
familieconnecties dan met de relatieve blankheid van de huidskleur.10 Hierdoor was
het dagelijks contact tussen Nederlands-Indische vrouwen en hun bedienden minder
afstandelijk, waardoor eveneens de verhouding tussen de koloniale elite en de inlandse
bevolking gemakkelijker overbrugd kon worden.
In de twintigste eeuw werd deze gemengde, hybride samenleving verstoord door
de nieuwe impulsen van zowel de Ethische Politiek als Westerse kapitalistische
belangen op micro- en macroniveau. Voorheen vervulden Nederlands-Indische
vrouwen die tot de koloniale elite behoorden nog niet een symbolische rol als
belichaming van de zogenaamde culturele superioriteit van het Westen. Dit veranderde
na 1900 toen er vaker van Europese vrouwen werd verwacht dat zij een voorbeeldige
zelfbeheersing en beschaafde manieren ten toon zouden spreiden. Hierdoor zou de
mestiezencultuur langzamerhand verdwijnen en het contrast tussen de Europese
gemeenschap en de inlandse samenleving groter worden, bedoeld om de winsten die
op Westerse ondernemingen werden geboekt, te verantwoorden en garanderen.
Europese moeders werd geadviseerd de opvoeding van hun kinderen niet langer aan
de baboe over te laten, om de verderfelijke invloed van de inlandse maatschappij,
die de baboe in haar dagelijkse zorg voor Nederlandse jongens en meisjes in zich
droeg, op afstand te houden.
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Zoals de Amerikaanse antropologe Ann Laura Stoler het in 1995 beschreef in haar
boek Race and the Education of Desire: Foucault's History of Sexuality and the
Colonial Order of Things, de publieke zichtbaarheid van de ‘bourgeois identiteit’
van Europeaanse vrouwen was een hoeksteen in de ‘moderne’ koloniale
maatschappij.11 Daarbij veranderde hun persoonlijke gedrag in een noodzakelijke
symbolische evenknie van de vooruitstrevende technologische en medische kennis
van Westerse mannen.
Het proces van Westernisatie of totokisatie was geleidelijk en ongelijk in intensiteit.
In sommige buitengewesten veranderde de onderlinge verhouding weinig, terwijl in
bepaalde delen van Java de traditionele gemengde Indische families hun prominente
rol behielden, zoals Elvire Spier kenschetste in haar autobiografische roman. In De
maan op het water creëert Spier de figuur van een Nederlands meisje in de Preanger
in West-Java vóór de Tweede Wereldoorlog die zich eigenlijk een beetje schaamde
voor haar blozende wangen en lelieblanke huid. In de roman schrijft Spier dat de
Sundanese grootmoeder haar kleindochter op het hart had gedrukt dat ‘een kulit
langsep het grootste geschenk is dat Allah een vrouw kan geven’.12
Maar langzaamaan werd van de Westerse vrouw verwacht dat zij in haar alledaagse
persoonlijke gedrag zowel in haar privé-leven als en publique het Westerse idee van
daadkracht, energie, hygiëne en ethiek van de hogerstaande Europese beschaving
zichtbaar en tastbaar zou maken. Op deze manier konden de Nederlandse overheersing
én het rendement van Westerse ondernemingen gerechtvaardigd en ‘genaturaliseerd’
worden. Naast de functie die Ada vervulde in Augusta de Wits De godin die wacht,
heeft ook Louis Couperus in zijn klassieke roman De stille kracht (1900) een
soortgelijke figuur van Eva Eldersma, de echtgenote van de secretaris van resident
Van Oudijck, geschilderd. Als Nederlandse vrouw is zij degene die de bakermat van
de verfijnde Europese beschaving en omgangsvormen van blanke Nederlanders in
het district Labuwangi vertolkt. Zij geeft charmante dineetjes, leest boeken en luistert
naar Westerse muziek. Elke dag doet haar persoonlijke handelen anderen in haar
omgeving denken aan de frisse wind en het open landschap van Nederland. Naast
de oer-Hollandse Eva plaatst Couperus Van Oudijcks tweede vrouw Léonie, die uit
oude Indische familie stamt. Couperus verbindt haar op een bijna karikaturale manier
met allerlei erotische en duistere motieven. In de visie van Couperus vertolkt Léonie
van Oudijck de indolentie en verderfelijkheid van de Javaans-Indische samenleving.
Couperus illustreert haar perversiteit verder door haar seksuele verhouding met haar
stiefzoon te openbaren. Couperus scherpt het contrast tussen de gezonde, moderne
Nederlandse Eva Eldersma ook nog aan door de aandacht van de lezer te vestigen
op Van Oudijcks eerste echtgenote van wie hij al weer een tijd geleden is gescheiden.
Die eerste vrouw - een echte
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‘Nonna’ - wordt in het boek eveneens in verband gebracht met promiscuïteit, gokken
en andere illegale praktijken.13
Deze voorgeschreven positie van blanke vrouwen in Java en in Deli aan de oostkust
van Sumatra werd in de Nederlands-Indische cultuur en literatuur een prominente
plek gegeven na de eeuwwisseling. De blanke vrouw werd op een voetstuk geplaatst,
maar niet omdat ze een kwetsbaar Victoriaans wezentje was dat zich nauwelijks kon
redden in de exotische en voor haar angstaanjagende tropische omgeving. Het waren
vooral de nieuwe politieke en economische omstandigheden in het twintigste-eeuwse
Nederlands-Indië die van haar verwachtten dat ze zich zou opstellen als een kordate
voortrekker van de Westerse beschaving en een bron van hygiëne en recht-door-zee
energie. De blanke vrouw werd bewonderd vanwege haar hogere morele
ingetogenheid en het uitdragen van gedragscodes die onlosmakelijk verbonden waren
aan het superieure beschavingsniveau van de ‘echte’ Europese bevolkingsgroep in
Indië.
De belangrijke schrijfster Carry van Bruggen heeft in de figuur van mevrouw Van
Till in haar novelle Een Indisch huwelijk (1921) de thematiek van de verheerlijking
van de blanke vrouw en haar zogenaamde beschavingsrol op een subtiele wijze
beschreven. Na met de handschoen te zijn getrouwd met een Nederlandse planter,
komt mevrouw Van Till naar een Sumatraanse plantage. Sinds hun huwelijk, zo
vermeldt de verteller, ‘lazen ze veel samen [...] allemachtig beschavend [...] Het
vrouwtje was van huis zo kwaad niet, maar ze zouden haar bederven door hun
overmatige vergoding. Ach, hij begreep het wel, die gold eigenlijk meer voor het
vrouwelijke element in hun midden; bijna had hij gezegd het symbool [...]’.14 Het
vrouwelijke element werd in Een Indisch huwelijk exclusief geassocieerd met blanke
vrouwelijkheid, ondanks het feit dat vele planters, ook degenen die zich schuldig
maakten aan de ‘vergoding’ van mevrouw Van Till, zelf samenwoonden met óf een
Javaanse nyai óf ‘een poezige Japansche, een kleurige pop waar je toch geen twee
woorden mee spreken kon’ (p. 15). Als tegenpool van de groeiende verheerlijking
van de superieure beschaving van de Europese vrouw was het bijna onvermijdelijk
dat inlandse huishoudsters meer en meer in een negatief licht werden geplaatst. Zoals
Van Bruggen schreef in 1921, de nyai werd steeds vaker beschreven als ‘een kijverige
inlandse vriendin, een huishoudster die noch echte intimiteit noch vrouwelijkheid
bezat behalve een instrument te zijn nagemaakte liefde [...] of een laatste
ontgoocheling’ (p. 15, 19).
Deze groeiende nadruk op de rassenverschillen tussen Europeanen en de inlandse
bevolking in Nederlands-Indië zette zich voort tot de Japanse bezetting in 1942, een
proces waarin de symbolische rol van de Europese vrouw centraal bleef. Desondanks
bleek de ‘beschaafde’
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Europese koloniale gemeenschap in de Indonesische archipel niet opgewassen te
zijn tegen de sociale en politieke kracht van de nationalistische beweging en het
ideaal van dekolonisatie.
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De stilte verbroken
Vijf luide vrouwenstemmen
Stéphanie Loriaux
‘Luid tussen twee stilten’. Met deze uitspraak typeerde Rob Nieuwenhuys het leven
van Maria Carolina Frank, Mina Krüseman, Annie Foore, Melati van Java en Thérèse
Hoven, vijf negentiendeeeuwse auteurs die worden beschouwd als de eerste koloniale
romanschrijfsters uit de Indisch-Nederlandse literatuur. Deze schrijfsters die door
Nieuwenhuys in Oost-Indische spiegel (1972) in een apart hoofdstuk ‘Romantiek in
sarung kabaja’ als ‘Het damescompartiment’ werden ondergebracht, hebben in hun
eigen tijd een opmerkelijke productie tot stand gebracht en hiermee een groot succes
bij het toenmalige leespubliek geboekt. Maar als we kijken naar de schrale aandacht
die zij in hun eigen tijd en achteraf van de kritiek hebben gekregen, dan schijnen die
grote productie en dat succes er nauwelijks toe te doen. Ze lijken te zijn verdwenen,
naar subcategorieën geschoven, als triviaal uit de canon verbannen. Hun productie
wordt wel vermeld, maar dan toch als voetnoot bij de ‘echte literatuur’, en voorzien
van negatieve kwalificaties. Op deze manier heeft men tot nu toe de bijzondere
toegevoegde waarde van deze productie voor het Indisch-Nederlandse erfgoed én
voor de geschiedenis van de kolonie over het hoofd gezien, met name de historische
en psychologische confrontatie van de Europese vrouw met de ‘eigen’ en de ‘andere’
wereld in Nederlands-Indië. Het leek me dus tijd om deze schrijfsters recht te doen,
alleen al door hun de plaats te geven die hun binnen de Indisch-Nederlandse
literatuurgeschiedenis zeker toekomt.
Analyse van hun romans laat zien dat de literatuur uit het damescompartiment
zich door een zekere ambiguïteit kenmerkt: deze vrouwenstemmen uit tempo doeloe
zijn niet alleen tussen twee stilten luid geweest, ze hebben ook een literaire productie
tot stand gebracht die zich mijns inziens tussen conformiteit en specificiteit, tussen
onvrede en verlangen bevindt.
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Annie Foore (1847-1890).
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Tussen conformiteit en specificiteit
Een eerste, belangrijke vaststelling is dat de literatuur uit het damescompartiment
zowel door haar conformiteit met de traditie van de Indisch-Nederlandse literatuur
als door haar specifieke bijdrage daartoe wordt gekenmerkt. De negentiende-eeuwse
schrijfsters hebben aan de confrontatie van de Europese vrouw met de eigen en de
andere wereld inderdaad vooral vorm gegeven door de nadruk te leggen op de
exotische woonomgeving, de koloniale maatschappelijke structuren en verhoudingen,
de samengesteldheid van de bevolking, de Indische toestanden en de gevolgen van
het bijgeloof. Met andere woorden, elementen die ook typerend zijn voor de
laat-negentiende-eeuwse Indische romans van mannelijke auteurs. Wat nu de
specifieke bijdrage betreft: die geldt met name het meer beperkte en tevens meer
intieme karakter van de benaderde onderwerpen. Anders dan bij veel mannelijke
auteurs blijkt een trouwe weerspiegeling of een diepgaande analyse van de historische,
sociale of politieke aspecten van de toenmalige koloniale realiteit bij de vijf schrijfsters
geen prioriteit. Integendeel, het gaat hun in de allereerste plaats om de confrontatie
van de Europese vrouw met het koloniale dagelijks leven, met name met de
verschillende hindernissen waarmee haar koloniale weg blijkbaar was geplaveid. De
hoofdrol wordt hierbij meestal gespeeld door een vrouwelijk personage, dat bovendien
ook nog vaak als vertelinstantie optreedt. Het zijn bijgevolg háár gevoelens, gedachten
en reacties ten opzichte van het gebeurde die aan bod komen, zelfs wanneer de
schrijfsters zelf als auctoriële vertelsters optreden. Deze werkwijze is geenszins
verbazend, want het laten optreden van vrouwelijke figuren stelde de schrijfsters in
staat om ook zichzelf voor een deel bloot te geven en hun persoonlijke positie in de
koloniale maatschappij te omschrijven: een koloniale maatschappij waarin bijna
driehonderd jaar lang alleen mannen de scepter hadden gezwaaid, en waarin zij, als
eerste vrouwelijke exponenten, nog steeds eerder als medespeelsters geduld dan als
volwaardige deelneemsters beschouwd werden.

Tussen onvrede en verlangen
Dit brengt mij tot een tweede belangwekkende vaststelling ten aanzien van de
ambiguïteit van het damescompartiment. Het bijzondere, vrouwelijke standpunt
resulteert in twee belangrijke kenmerken, namelijk de onvrede met het toenmalige
aan de ene kant en het verlangen naar verandering aan de andere kant.
Wat ten eerste de onvrede met het toenmalige betreft: deze komt in de eerste plaats
tot uiting in de scherpe beoordeling van de koloniale

Indische Letteren. Jaargang 20

16
levenswijze. De schrijfsters onderstrepen in het algemeen het decadente en verloederde
karakter van de Europese gemeenschap in Indië, waardoor het overgrote deel van
hun Europese personages - al dan niet tijdelijk - aan laster, schijnheiligheid of
isolement ten prooi valt. Ook de sterk hiërarchische structuur van de koloniale
samenleving maakt regelmatig het onderwerp van kritiek uit: met het uitbeelden van
het rangen- en standenstelsel wijzen de schrijfsters op de gepreoccupeerdheid van
vele Europeanen met promotie en geld, maar ook op de corruptie en op het nepotisme,
die niet zelden in onrechtvaardigheid, óók ten aanzien van de inheemse
bevolkingsgroep, resulteerden. Vooral deze overheersende rol van prestigestrijd en
materialisme in de samenleving is de schrijfsters een doorn in het oog, want macht
en overdaad hebben volgens hen de meest funeste uitwerking op de authenticiteit en
integriteit van de koloniaal als mens. Alles bij elkaar blijkt dus dat hun aanvankelijke
onvrede in hoofdzaak samenhangt met de angst voor het verindischen, een toen steeds
vaker bekritiseerd proces. Deze vrees voor geestelijke achteruitgang wordt ook met
het hekelen van het gebrekkig geestelijk verkeer in de kolonie zichtbaar.
De ongunstige invloed van Indië op de koloniaal wordt in de werken uit het
damescompartiment uiteraard meestal vanuit een vrouwelijke invalshoek bekeken.
Zo treden in deze literatuur wel eens vrouwelijke personages op, die, zelf door die
zogenaamde Indische kwaal aangetast, in luie, roddelzieke, materialistische en
zelfzuchtige individuen zijn veranderd. Maar alles wel beschouwd komt de vrouw
hier veel vaker als het slachtoffer van de verdorven koloniale maatschappij uit de
verf dan dat zij tot het verderfelijke karakter ervan bijdraagt. Opvallend is vooral
hun onvrede met de vaststelling dat de toenmalige vrouw zich in de koloniale
maatschappij in het algemeen en in het koloniale huishoudelijke leven in het bijzonder
slechts met moeite kon handhaven. Zo wordt de beperktheid van haar activiteiten
aangewezen als de voornaamste reden voor haar isolement, en zelfs als verklaring
voor haar zogenaamde - hoewel toch vaak mondjesmaat toegegeven - neiging tot
bekrompenheid en kwaadsprekerij. Dat haar man, zelf aangetast door de
leefgewoonten en het werkklimaat, haar meestal niet naar waarde schat, is eveneens
een veelvuldig behandeld thema.
De kritiek van de schrijfsters op de bestaande stand van zaken in de kolonie wortelt
echter niet uitsluitend in de ‘eigen’ wereld. Ook de confrontatie van de Europeaan
met de andere bevolkingsgroepen, met alle gevolgen van dien voor het koloniale
evenwicht, geeft voeding aan hun onvrede. De meest opvallende kritiek met
betrekking tot de ‘andere’ wereld is ongetwijfeld die op de Indische toestanden. De
schrijfsters vallen over het algemeen fel uit tegen het samenleven van de Europese
man met een njai, en in het bijzonder tegen het feit dat kolonisten het concubinaat
rechtvaardigen door zich te beroepen op
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een soort gewoonterecht, namelijk het idee dat het om een in de Indische maatschappij
ingeburgerde gewoonte gaat.
Ook via de uiteenzetting van de ingewikkelde raciale verhoudingen in de kolonie
geven de schrijfsters lucht aan hun algemene ongenoegen. Ze stellen de Indo-europese
leefgewoonten aan de kaak, die in hun ogen een aanzienlijk aandeel hebben in het
verindischen van menig Europeaan tijdens het koloniale verblijf. Van de Indovrouw
geven zij dan ook een volstrekt vernietigend portret, door die afwisselend voor te
stellen als een babbelzieke en luie matrone, die zich ook nog vaak door haar geldzucht
en onbeschaafdheid onderscheidt, als een onheilbrengende schone die de Europese
man verleidt en in de ondergang stort, of als een dom en mollig kind dat makkelijk
met zich laat sollen. Opvallend is ook de geringe interesse van de schrijfsters voor
de inheemse bevolking die meestal slechts vanaf een veilige afstand wordt
waargenomen. De schrijfsters laten niet na de zogenaamde onbeschaafdheid van de
inlanders te benadrukken, en zien hen met gemengde gevoelens de Europese wereld
binnentreden. In dat geval schemert meteen het paternalistische idee door dat zij, als
onzedelijke dan wel naïeve schepsels, de leidende hand van de blanke nodig hebben
om op het goede pad te blijven.
Alle punten van kritiek zoals die zojuist zijn genoemd, weerspiegelen de algemene
onvrede van de schrijfsters met de in hun tijd bestaande situatie in de kolonie. Dit
‘destructieve’ karakter van de literatuur uit het damescompartiment wordt echter
genuanceerd door - en gaat ook vaak gepaard met - een meer ‘constructieve’ stelling,
waarmee de schrijfsters hun verlangen naar verandering tot uitdrukking brengen.
Beide tegengestelde tendensen berusten op dezelfde algemene opvatting, namelijk
hun overtuigd zijn van de Europese superioriteit. Richt het ongenoegen van de auteurs
zich op alles wat in de kolonie van het Europese referentiesysteem afwijkt, zo stoelt
hun visie op de vraag hoe het in Nederlands-Indië voortaan moet gaan ook op het
door hen hoog geprezen en als normatief beschouwde Europese waardestelsel. Zo
is het heil van de toenmalige verindischte maatschappij, waarin zedelijke achteruitgang
hoogtij vierde, volgens hen vooral te zoeken in een strikte toepassing van de in Europa
gangbare normen en waarden. Deze visie brengen de schrijfsters het duidelijkst tot
uiting door zowel mannelijke als vrouwelijke kolonisten te laten optreden die de
Europese levenswijze in de kolonie wel in ere houden, die verder het verlangen
koesteren om Indië ook voor Europese kunst en cultuur ‘open te leggen’, en die aan
de verleiding tot corruptie, nepotisme, of geldzucht het hoofd weten te bieden.
Voor de schrijfsters uit tempo doeloe zou de toekomst van Indië aldus slechts
kunnen worden gewaarborgd door de heerschappij van een nieuw type van koloniaal,
namelijk de ethisch correcte Europeaan. Dit, in onze ogen, op zich verwaande
denkbeeld bevestigt alleszins de
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overtuiging van etnische superioriteit bij de schrijfsters. Opvallend is in elk geval
wel dat dit idee in flagrante tegenspraak is met de kritiek die zich in dezelfde periode
in de literatuur in het moederland tegenover diezelfde traditionele maatstaven begon
te manifesteren. Deze kloof tussen de baanbrekende, progressieve geest in de Europese
literatuur uit het fin de siècle en de traditionele, conservatieve teneur van de productie
uit het damescompartiment heeft een logische verklaring. In de koloniale samenleving
in Indië, die nog grotendeels moest worden opgebouwd en maar sinds kort op een
dergelijke benaming aanspraak kon maken, bleek het moederland het enige bekende
en begeerde model: het op de spits gedreven gevoel van ontworteling bij de
geëxpatrieerde Europeaan, ook bij de schrijfsters zelf, maakte dat Indië toen nog niet
kon worden gewaardeerd voor wat het te bieden had, maar slechts genade kon vinden
als toekomstig evenbeeld van het geïdealiseerde, verre vaderland.
Het vrouwelijke standpunt van waaruit de meeste thema's in de literatuur uit het
damescompartiment worden benaderd, speelt een belangrijke rol in de manier waarop
de schrijfsters hun verlangen naar verandering voor het voetlicht brengen. De nieuwe,
op Europese maatstaven en fatsoensnormen gebaseerde koloniale maatschappij zou
volgens hen voornamelijk mogelijk worden gemaakt door de grootschalige immigratie
van vrouwen naar Nederlands-Indië - sinds ongeveer 1870 was die intussen een feit.
Hierdoor zou het Europese gezin tot de hoeksteen van deze ‘gesaneerde’ samenleving
kunnen uitgroeien. Het projecteren van hun verwachtingen op de Europese vrouw
brengt de schrijfsters er dan ook toe, om meestal een gunstig beeld van de vrouwelijke
koloniaal op te roepen, en deze naar keuze als zacht en liefhebbend, beschaafd en
fatsoenlijk, trouw en gelovig, op te hemelen. Deze positieve belichting, waarmee
haar rol als garantie voor een nieuw, zedelijk Indië werd verantwoord, dient tegelijk
als middel tot verdediging tegen de venijnige kritieken waarvan zij in de koloniale
samenleving regelmatig het slachtoffer was. In het laatste kwart van de negentiende
eeuw werd zij inderdaad nog vaak afgeschilderd als een zwak en bedorven schepseltje,
met een uitgesproken aanleg voor luiheid en kwaadsprekerij en weinig toewijding
aan huishoudelijke taken. Tegen dit cliché gaan de schrijfsters vanzelfsprekend fel
in de aanval, en ze prijzen daarentegen haar vele kwaliteiten, die zij ook gebruiken
als argumenten ten gunste van haar komst naar de tropen. De vrouwelijke
aanwezigheid in Indië zagen de schrijfsters namelijk niet alleen als een toegevoegde
waarde voor de kolonie; ook voor de vrouw zelf zou de koloniale ervaring een
voortreffelijke kans tot emancipatie kunnen betekenen: zij kon in Indië wel eens een
nieuwe status verkrijgen. Haar rol moest nog worden bepaald in deze kolonie die
juist aan het veranderen was. Maar paradoxaal genoeg hebben de schrijfsters, op
Mina Krüseman na, deze hoop op emancipatie niet tot
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haar recht kunnen of willen laten komen. De vrouwenkwestie is dan ook op zeer
uiteenlopende manieren behandeld. Naar gelang van hun afhankelijk zijn van de
conventies brengen de schrijfsters traditionele dan wel progressieve denkbeelden
naar voren over de rol, plichten en rechten van de vrouw in de koloniale maatschappij
en in het gezin.

Tussen historische, literaire en sociologische waarde
De voorgaande synthese laat niet alleen een algemeen beeld zien van de ambiguïteit
in de thematiek van het negentiende-eeuwse damescompartiment, maar stelt ons ook
enigszins in staat de literaire waarde van deze productie nader te bepalen. Van een
hoogstaande literaire waarde is in verband met het damescompartiment nooit sprake
geweest, en zelf ben ik ook niet geneigd om deze literatuur uit romanesthetisch
oogpunt hoger te schatten dan zij verdient. Maar van alle literaire waarde is die
literatuur daarom nog niet verstoken: als geheel van socio-culturele documenten
neemt zij in de geschiedenis van de Indisch-Nederlandse literatuur wel een
ontegenzeggelijk belangwekkende plaats in.
De schrijfsters uit het damescompartiment behoren tot de idealistische traditie.
Deze werd voornamelijk gekenmerkt door het ten tonele voeren van edele
hoofdpersonen als modellen van deugdzaamheid; verder door een gelukkige afloop,
met beloning van het goede en bestraffing van het kwade, en door ingewikkelde
intriges die gestoffeerd worden met opzienbarende gebeurtenissen, zoals uitzonderlijke
reddingen of onverhoopte verzoeningen. Deze tendens ging, reeds in die tijd, teloor
met de opkomst van nieuwe stromingen, en dan voornamelijk het naturalisme, die
afrekenden met haar naar romantiek zwemende karakteristieken: het feit dat deze
schrijfsters niet met de literaire voorkeur van hun tijd meegingen, verklaart voor een
groot deel de marginale plaats die zij binnen de literaire canon toebedeeld kregen.
De vraag is nu echter vooral die naar de betekenis van die traditionele literaire keuze.
Vooreerst is het literair-sociologische belang van hun werk niet te ontkennen. Hun
optreden hangt samen met de eerste vrouwenrevolutie die in de tweede helft van de
negentiende eeuw de kop opstak en een grote specifieke lectuurbehoefte schiep.
Vooral vanwege het idealistische en exotische karakter van hun boeken en vanwege
het veelvuldig laten optreden van vrouwenfiguren hebben die auteurs de interesse
van een groot vrouwenpubliek gewekt, en zo op hun manier bijgedragen tot de
culturele verheffing van de vrouw. Ze hebben, zoals Rob Nieuwenhuys terecht heeft
opgemerkt, in feite geholpen bij het scheppen van een nieuwe literaire markt, juist
misschien omdat ze er meer om gaven om lectuur te verschaffen en gelezen te worden,
dan dat zij ernaar verlangden aan literatuur te doen.
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Het zich vastklampen aan de idealistische traditie verkrijgt bij deze schrijfsters een
tweede, belangrijke betekenis als we dat vanuit een sociologisch standpunt bekijken.
Het hangt namelijk samen met de algemene (achter)stand van de toenmalige
vrouwenliteratuur. Hun beperkte aantal is op zich al een realiteitsgetrouwe
weerspiegeling van de geringe deelname van vrouwen aan het literaire bedrijf. Daarbij
bewijst hun traditionalisme dat zij hun vak met wat meer vrijblijvendheid beoefenden,
precies omdat zij als schrijfsters nog niet uit de welomlijnde rol hadden kunnen treden
waarin vrouwen in de negentiende eeuw nog waren opgesloten. Het bedrieglijke,
minderwaardige zelfbeeld dat zij hierdoor hadden ontwikkeld, maakte dat zij ook op
literair gebied van minder durf blijk gaven en minder baanbrekend werk gingen
verrichten. Zulks vatte Simone de Beauvoir ooit samen door te zeggen dat
voorzichtigheid een mens tot middelmatigheid veroordeelt.
Door deze traditionele, idealistische aanpak doorspekken de schrijfsters hun
romanintriges met spectaculaire, soms ongeloofwaardige gebeurtenissen,
onwaarschijnlijke coïncidenties en verzoeningen, waarbij veel personages een nogal
ongenuanceerd, monolithisch karakter vertonen. Ook het overvloedige gebruik van
stijlbloempjes enerzijds en dialogen anderzijds ontsiert mijns insziens het geheel en
komt de romanesthetische stilering van de boodschap niet ten goede. Maar door hen
vanwege zulke mankementen al bij voorbaat in de marge van de literatuurgeschiedenis
terug te terug te dringen, heeft men juist het gewicht van die boodschap over het
hoofd gezien. Men is er altijd van uitgegaan dat de vrouwenfiguren uit het
damescompartiment door bijvoorbeeld hun karikaturale deugd, zachtheid of
gevoeligheid geen prototypen van hun tijd waren, en men is bijgevolg nooit tot de
grote sociale en historische betekenis doorgedrongen, die in deze literatuur school.

Tussen twee stilten luid
De onderwaardering van deze vrouwen, dat wil zeggen hun decennialange stilte,
wordt doorgaans verklaard door dat zich vastklampen aan de idealistische
verteltraditie. Maar de werkelijke reden werd mijns inziens in feite reeds onbewust
door een ‘beruchte tijdgenoot’ van de schrijfsters, de auteur P.A. Daum, gegeven.
Zo stelde hij ooit de vraag hoe die vrouwen ‘eigenlijk de Indische realiteit [zouden]
hebben kunnen weergeven, ook al [zouden] zij dat hebben gewild?’1 Volgens Daum,
en met hem ook het merendeel van de critici, laat de literatuur uit het
damescompartiment vanwege de minderwaardige positie van de schrijfsters in de
koloniale samenleving, op het gebied van de literaire waarde veel te wensen over.
Het feit dat zij het koloniale leven niet op dezelfde manier beleefden als hun
mannelijke tijdgenoten, bete-
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kent volgens die maatstaven, dat zij het niet ‘op de juiste manier’ hebben ervaren,
en het bijgevolg ‘verkeerd’ hebben weergegeven. Het is bijgevolg de moeite niet
waard om zich hierin al te veel te verdiepen.
Achter deze gedachtegang schuilt volgens mij de verklaring voor het misprijzen
van de koloniale vrouwenliteratuur uit de late negentiende eeuw: het luttele belang
dat aan haar belevingswereld en opvattingen wordt gehecht, en het gelijkschakelen
van haar ‘anderszijn’ met een gebrek aan waarde, potentieel of talent - het is maar
hoe men het noemen wil. Haar veelzijdig en boeiend karakter ontleent de literatuur
uit het damescompartiment nu precies aan deze afwijking van de norm. Voor het
eerst heeft zich daarmee de vrouwelijke stem in de koloniale literatuur verheven. En
zo heeft ze ook een koloniale werkelijkheid geopenbaard, zoals die nog maar aan
het ontstaan was en tot dan toe liever verzwegen of tenminste eenzijdig belicht was:
die van de vrouw. Daum vergist zich niet wanneer hij beweert dat de schrijfsters uit
het damescompartiment in een beperkte belevingswereld verkeerden en dat deze zich
in hun literaire werk weerspiegelde. Alleen trekt hij hieruit de verkeerde conclusie:
hun werk biedt wel degelijk een trouwe weergave van de toenmalige realiteit, maar
dat was er een die men liever niet zag, of onbelangrijk vond, en aldus als onjuist
bestempelde en denigreerde. Door deze literatuur te verzwijgen werd getracht, een
belangrijk facet van de toenmalige werkelijkheid weg te denken.
Gevangen als zij waren in het keurslijf van de toenmalige conventies, gekneld tussen
vaderlandsliefde en verlichting, en balancerend tussen traditie en vooruitgang hebben
M.C. Frank, Mina Krüseman, Annie Foore, Melati van Java en Thérèse Hoven, tussen
literatuur en persoonlijke getuigenis in, het eerste hoofdstuk van de
Indisch-Nederlandse vrouwenliteratuur geschreven. Deze bijzondere vrouwenstemmen
uit tempo doeloe vonden meer dan een eeuw lang geen welwillend gehoor. Ik hoop
dat ik met mijn promotie-onderzoek heb kunnen bijdragen tot het opvullen van die
leemte in de Indisch-Nederlandse literatuurgeschiedenis.
Stéphanie Loriaux (1974) is assistent in de Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Université Libre de Bruxelles. Zij promoveerde in 2003 op Luid tussen twee stilten.
Vergeten vrouwenstemmen uit tempo doeloe. De Indisch-Nederlandse literatuur uit
het negentiende-eeuwse damescompartiment. Over de koloniale vrouwenliteratuur
uit de 19e en 20e eeuw publiceerde ze ook enkele artikelen. Haar emailadres luidt:
stephanie.loriaux@tvcablenet.be / sloriaux@ulb.ac.be
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Deze in september 1900 te Buitenzorg genomen foto symboliseert de - destijds zeer ongebruikelijke
- informele omgang tussen Javaanse vrouwen en de Europese bestuurlijke elite. Kartini logeerde toen
met haar zusters Roekmini (geheel links) en Kardinah (tweede van links) bij de Abendanons. Kartini
heeft Thijs de Booy op schoot en zit naast haar ‘penvriendin’ Hilda de Booy-Boissevain, echtgenote
van luitenant-ter-zee der eerste klasse H. de Booy, de adjudant van gouverneur-generaal W.
Rooseboom. Nodeloos te zeggen dat ze op diens paleis werden uitgenodigd (fotonr. KITLV G 406).
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De ontbrekende brief van Kartini
Jaap Anten
Het Damescompartiment Online is inmiddels tientallen malen groter dan dat van
Rob Nieuwenhuys en omvat ook Soewarsih Djojopoespito en Kartini.
Met Kartini's brieven in handen bevreemdde het mij bij het selecteren van de foto's
van Kartini voor het decembernummer (2004) van Indische Letteren,1 dat Frits Jaquet
in zijn uitgave van de Brieven aan Rosa Abendanon-Mandri en haar echtgenoot één
van haar brieven doelbewust heeft weggelaten: ‘Omdat deze niet bij de andere brieven
past’, geeft hij als reden.2 Het betreft hier de brief van 7 augustus 1902 aan de
bevlogen SDAP-politicus Hendrik H. van Kol (1852-1925) en deze brief vereist
enige kennis van het politieke krachtenspel waarin Kartini terecht was gekomen.
De amper 23-jarige Kartini beschikte over wat men een uitstekend netwerk mag
noemen. Haar voornaamste correspondente was Rosa Abendanon, in wie zij en haar
zuster Roekmini een moeder zagen. Zij was de echtgenote van Jacques Henrij
Abendanon, de directeur van het departement Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid,
met wie Kartini ook al correspondeerde. In wezen benaderde zijn functie die van een
minister van Onderwijs in Indië. Wel stond hij onder de gouverneurgeneraal en zelfs
die weer onder de minister van Koloniën te Den Haag. Nederland waakte tegen al
te grote zelfstandigheid van Indië door daar geen eigen ministers toe te staan.
Anderzijds was hij niet gebonden aan een politieke partij en een Indisch parlement
bestond nog niet. Regelmatig moest hij zware teleurstellingen incasseren, aangezien
hij zijn idealisme aanmerkelijk groter was dan zijn vermogen dit in beleid om te
zetten.3 Door haar contact met hem geraakten Kartini's emancipatorische ideeën per
definitie in een politiek krachtenveld. Het meest gevoelig lag nog haar verlangen en
dat van Roekmini om in Nederland een opleiding te volgen. Gingen de
gouverneurgeneraal en de minister van Koloniën accoord met Kartini's wens, dan
was haar weg naar Holland volkomen vrij. Hilda de Booy-Boissevain,
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echtgenote van de adjudant van gouverneur-generaal Rooseboom, behoorde tot de
intimi van Kartini. De vooruitzichten leken niet ongunstig, temeer daar haar oudere
broer Sosro Kartono al in Nederland studeerde.
Een Nederlandse correspondente van Kartini was Nellie van Kol-Porreij
(1851-1930). Zij publiceerde in progressieve bladen, schreef kinder- en
sprookjesboeken en startte in 1898 de Volks-Kinderbibliotheek, die uiteindelijk 88
delen zou omvatten. Zij was getrouwd met het genoemde sociaal-democratische
parlementslid Hendrik van Kol, die in 1902 was begonnen aan een uitgebreide reis
door Indië en daarbij ook de twee bijzondere dochters van de regent van Japara
opzocht. Voor Kartini een goede gelegenheid om via Van Kol ook in Holland een
front te openen ter ondersteuning van hun studie daar. Van Kol was al eerder in Indië
geweest, waar hij zich gedurende zijn 16-jarige carrière als ingenieur had ontwikkeld
tot een voortrekker van de Ethische Politiek. Aanvankelijk twijfelde hij of de zusters
na een opleiding in Holland nog gelukkig konden worden als echtgenotes van
inheemse hoofden, maar Kartini legde hem uit dat ze een opleiding wenste ‘en wel
speciaal voor 't onderwijs, teneinde later, wanneer ik weer in mijn land terug zal zijn,
eene school te openen voor dochters van Inl[andse] hoofden, aan wier opvoeding ik
mij geheel wensch te wijden.’4
Dat hij onder de indruk was van Kartini's idealisme bleef niet lang geheim. Op 25
april verscheen in De Locomotief het toepasselijk getitelde artikel Met van Kol op
Reis door G. Stoll, die hem niet alleen vergezelde, maar hem ook ‘als gids en tolk’
diende. Stoll vermeldt over Van Kol:
Hij kon hier nagaan, welke invloed een volkomen Europesche opvoeding
had op meisjes van de Javaansche aristocratie; het is toch bekend dat de
regent zijn kinderen, zoowel jongens meisjes naast het ophouden van de
adat, volmaakt Europeesch heeft opgevoed. Dat het een zeer goed met het
ander samen gaat, heeft de heer van Kol kunnen opmerken in het langdurig
onderhoud dat hij met de oudste der dochters had. Hij vond in haar een
meisje, dat doordrongen was van de plichten, die haar hooge geboorte haar
opleggen, een ijverige voorvechtster voor de belangen van het volk, haar
volk. [...] Zij uitte vrijmoedig haar gedachten over de dochteren der
aristocratie en bepleitte de groote voordelen, die het volk zou kunnen
hebben van een tijdelijk verblijf in Holland der aanstaande echtgenooten
van de hooge inlandsche ambtenaren. [...] De heer van Kol verzocht zij
tenslotte zijn invloed te willen aanwenden om haar ideen tot werkelijkheid
te brengen.5
Uit een brief die Kartini op 10 juni 1902 schreef aan Rosa Abendanon
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blijkt dat dit artikel niet precies haar gesprek met Van Kol en haar ideeën weergaf,
maar wel de hoofdgedachte. ‘De zaak is nu dus publiek - ik zag géén spoor van
misnoegen op Vaders gelaat, veeleer een blijden glans. Wàt moet ik daarvan denken?’6
Die glans verdween snel, zo wordt duidelijk uit een brief die Roekmini aan Rosa
schreef. De journalist had ‘zijn neus in deze toch particuliere zaak gestoken, al was
't ook maar door af te luisteren, wat ons echter nu niets zou kunnen schelen, als hij
't maar goed deed!’ Roekmini ergerde zich aan de bewering van Stoll dat de Europese
beschaving ze ‘nader tot hun eigen land en landaard’ bracht, en vervolgde met:
Maar nu dat naar Holland gaan! Daar vertelde hij 't onzin, dat als zoude
Kartini die vergunning hebben verzocht voor alle Regentsdochters! die
vergunning om er te toeven om haar blik te verruimen en haar geest te
verrijken. - En daar heeft U dan de poppen aan het dansen. [...] Onze
Ouders vertelden ons dan, hoe er druk gebabbeld werd over dat idee, waar
men Kartini er hard over aanviel, ons bespotte en neerhaalde.7
Roekmini noemde als voorbeeld dat hun ouders door anderen hierop werden
aangesproken en zelfs het verwijt kregen dat de zusters Europese echtgenoten
gelijkwaardiger zouden achten dan Javaanse. Dit maakt Kartini's opmerking in de
hierna te publiceren, door Jaquet weggelaten brief begrijpelijk: ‘doordat men niet
alles weet gaat men aan 't raden en gissen, en ah! men raadt en gist zoo liefst
verkeerd.’
Na het gunstig verlopen gesprek met Van Kol besloot Kartini tot verdere actie en
schreef hem op 21 juni een brief, waarin ze haar bedoeling uiteenzette en er alvast
het concept van een rekest aan de gouverneur-generaal aan toevoegde.8 Na het
voorafgaande is het niet onbegrijpelijk dat haar ouders erop aandrongen deze kwestie
niet openbaar te maken.
Aangezien zeepost met 22 kilometer per uur reisde, was haar verzoek in Nederland
op dat moment al bekend - waarvan Kartini onkundig was. Wat was het geval? Op
29 mei 1902 verscheen het artikel uit De Locomotief ook in Nederland en wel in het
Koloniaal Weekblad. Orgaan der Vereeniging ‘Oost en West’.9 Onder het artikel
schreef de redactie ‘dat zij bij haar edel streven ook ten volle rekenen kan op de hulp
onzer vereeniging’.
Nellie van Kol begon deze hulp te mobiliseren. Op 19 juni verscheen in het
Koloniaal Weekblad haar ‘Javaansche Vrouwen’.10 Zij zag in Kartini en Roekmini
de verkondigers ‘van een nieuwe dagenraad’. ‘Ik zeg: uw publiek moet ze leren
kennen. Want als het mijn man niet zou mogen gelukken Regeeringssubsidie te
krijgen voor deze vrouwen van goeden wil en groote gaven, dan moeten ze particulier
geholpen worden.’ Ze beriep zich hierbij op een brief van Kartini aan haar, maar
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Gouverneur-generaal W. Rooseboom op de trappen van het paleis te Buitenzorg. Van links naar
rechts: de vrouw van de landvoogd, de gouverneur-generaal met Tommy de Booy en mevrouw H.
de Booy-Boissevain.
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kon niet meer dan enkele woorden eruit citeren: ‘In afwachting van de toestemming
om de naiven geestdriftigen brief in zijn geheel te mogen publiceren...’. Kartini had
haar met medeweten van Van Kol geschreven over haar verlangen naar Nederland.
Het zal een week of vijf hebben geduurd voordat Kartini dit artikel onder ogen
kreeg. Ze concludeerde dat openbaarmaking van de gehele brief ‘een plicht’ was.
Ze zat hiermee een beetje in haar maag, maar niet zozeer vanwege de voorspelbare
problemen over haar allesbehalve feodale huwelijksopvattingen die ze in de brief te
berde bracht, zoals wel is gedacht.11 Om tegenstanders geen houvast te geven, wilde
ze een aantal beweringen uit de brief met bewijzen staven. Daarom gaf ze haar
toestemming voor een later moment.12
Maar de tweede reden voor publicatie op een later moment verzweeg ze aan Nellie
en Hendrik van Kol. Deze staat in haar brief aan Rosa Abendanon van 28 juli 1902.
Een van Kartini's broers, Sosro Boesono, had op enig uitstel aangedrongen. Juist op
dat moment was hij afhankelijk voor zijn promotie tot assistent-wedono
(assistent-districtshoofd) van de resident van Semarang.13 Een al te nauwe associatie
met Van Kol lag zeer gevoelig. Pieter Sijthoff, de resident van Semarang en derhalve
tevens de superieur van haar vader, was zeer kwaad op Van Kol, die opmerkingen
had gemaakt over noodlijdende afdelingen in de residentie. Hij leek niet uit te sluiten
dat dit ook te maken had met Van Kols bezoek: ‘Ik vertel u dit zeer in vertrouwen’,
schreef Kartini, ‘Wij staan dus blijkbaar onder verdenking “kwaad gestookt” te
hebben. U weet dat de hr. V.K. hier kwam speciaal en alléén voor ons beidjes. [...]
Ongesproken de gedachte: daar moest toch een reden voor zijn, en wat anders dan
dat wij kwaad hadden gebrouwd. O! wij vinden 't zoo min, zoo min.’14
Ondertussen verschenen over Van Kols reis kortere en langere krantenberichten.
Kartini maakte hieruit op - zo valt uit haar ongepubliceerde brief af te leiden - dat
hij niet lastig wenste te worden gevallen met persoonlijke zaken. Dit kan heel goed
slaan op het ontwerp-rekest waarmee hij zich zag geconfronteerd. In deze brief vroeg
Kartini hem niet alleen vergeving daarvoor, maar verklaarde voorts dat ze hem weer
lastig ging vallen. Ze ging hierbij nog in op haar eerdere verzoek om geheimhouding
namens haar ouders, maar maakte daarna duidelijk dat dit nu door Nellie van Kols
optreden achterhaald was.
Van de tot nu toe ongepubliceerde brief aan Van Kol kan nog worden gezegd dat
Kartini allereerst ingaat op het bovenstaande verzoek om geheimhouding en
vervolgens het idealisme toont dat haar zo typeert.

Japara
7-8-1902
Hooggeleerde Heer Van Kol,
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Voor alles vergeef me,
o vergeef me, dat ik 't weer waag U lastig te vallen, ik heb U naar Soerabaja
geschreven, poste restante, en ik vrees zóó, dat dien brief niet terecht is gekomen,
daar U reeds een paar dagen op de plaats was, toen dat schrijven aankwam, zooals
ik naderhand in de courant las. Ik nam toen ook kennis van Uw zeer billijk verzoek
om U o.a. niet voor persoonlijke zaken te schrijven, ik had het gedaan vóór ik dàt
las, en ik doe het nu weer!
Daarom duizendmaal ampoen! - ik wilde alleen maar even herhalen, wat ik in dien
brief naar Soerabaja geschreven heb, mocht deze niet door U ontvangen zijn: in mijn
schrijven van Juni jl, hetwelk U gelijk met dezen op Batavia ontvangen zal, verzocht
ik U namens onze ouders onze zaak zoals voorlopig zooveel mogelijk geheim te
willen houden, tot de Regeering zal hebben beslist ja dan neen, met 't doel om in het
ongunstige geval het publiek onkundig te laten van de geheele quaestie - Wij wisten
noch vermoedden toen in de verste verte niet, wat Mevrouw met ons zóu voorhebben,
wisten niet van de goede gezindheid van ‘Oost en West.’
Nu mevrouw dàt voor ons heeft gedaan - wij zijn er H[are]Ed[ele] o zoo dankbaar
voor! - en door haar artikel in ‘O. en W.’ onze zaak zoo goed als geheel publiek is
geworden vinden wij geheimhouding, die wij van den kant onzer oudjes zeer goed
begrijpen, overbodig en in algeheele publicatie nu zelfs plicht geworden.
Door Mevrouw's artikel, dat het een en ander onthulde, doch nièt alles, is de
belangstelling - hier te lande zou ‘nieuwsgierigheid’ beter op hare plaats zijn - van
het publiek opgewekt, en doordat men niet alles weet gaat men aan 't raden en gissen,
en ah! men raadt en gist zoo liefst verkeerd.
Ik hoop daarom spoedig Mevrouw onze toestemming te kunnen geven tot het
publiceeren van mijn brief aan H[are] Ed[ele]. Nu willen wij ons eerst van eenige
gegevens voorzien ter versterking van het een en ander.
U sprak er hier over, om op Batavia Mr. Abendanon op te zoeken, wij beiden
smeeken U om, zoo U 't kan, ook Mevrouw Abendanon te ontmoeten. Zij is evenals
haar man, een groot vriendin van ons Javanen en als wij in de toekomst wàt zullen
kunnen zijn voor onze landgenooten, dan zullen wij dit óók aan háár hebben te
danken, want zij was het, die ons den moed gaf, pal te blijven staan tegen den storm
in. 't Is zeker geen kinderspel om te breken met oeroude tradities en gewoonten,
eeuwenoude vooroordelen af te werpen: - Zij weet alles van ons en heeft met de
haren veel lief en leed van ons in haar eigen familiekring meêgemaakt.
Wij zouden het goddelijk vinden als U haar sprak, al was 't maar één kwartiertje.
Wij zijn nu bezig Javaansche sprookjes, legenden en sagen te verzamelen, om ze
voor Mevrouw te vertalen, voor haar Volks-kinderbibliotheek. Wij hopen maar, dat
wij er wat van terecht zullen kunnen brengen; wij vinden het eenvoudig zalig om
met Mevrouw te mogen meêwerken! O! er is zóó veel
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moois in ons volk! Wij hebben dezen dagen bij 't opzamelen van sprookjes voor
Mevrouw, zóó veel diepe wijsheid gehoord uit den volksmond en van oudjes in onzen
omgeving, gezegden, die ons ontroeren door den waarheid, die er in ligt, den eenvoud
waarmee ze gezegd worden, en de heerlijkschoone taal, waarin die gedachten zijn
neergelegd. Mocht ik eens Uwe taal zóó machtig zijn, dat ik haar kneden kon in elken
vorm, dien ik wilde, om U allen het schoone te laten zien van ons volk, het mooiste
mooi dat het heeft: zijn ziel!
Er moet een kind van eigen volk opstaan, dat den vrienden en vreemden de ziel
van het volk leert kennen, dat volk zoo weinig gekend en zooveel miskend.......
Groet Mevrouw hartelijk van hare nieuwe vriendinnen, dochters van 't land van
zonneschijn als U haar over eenige weken wederziet, in den besten welstand hopen
we innig. Zeg ook Uwen kinderen veel liefs van de hun onbekenden, maar die hunne
Ouders, zóóveel liefde, dankbaarheid en hoogachting toedragen.
Na U onzer Ouders beleefde groeten en hartelijke wenschen, en ook de onze
aangeboden te hebben
hoogachtend
Uw[e] d[ienst]w[illige] d[iena]r[e]sse
Kartini
Hoe liep het verder af? ‘Gisteren kregen wij een brief van de heer Van Kol’, schreef
Kartini Rosa Abendanon drie dagen later, ‘heerlijk, goddelijk, hij zal naar U gaan.’15
Dat hij achter hun idee stond, was op zichzelf al uitzonderlijk, zo valt af te leiden uit
een artikel in De Locomotief de dag daarop.16 In beginsel was het niet noodzakelijk,
redeneerde hij, dat ontwikkelde Javanen Hollands leerden. Onderwijs was kostbaar
en door standaardwerken in het Javaans te vertalen, konden voor hetzelfde geld meer
mensen worden bereikt.
Op 30 december 1902 las Kartini in een brief uit Nederland dat Van Kol op 26
november een gloedvol betoog had afgestoken in de Tweede Kamer met als resultaat
dat: ‘de minister bereid is bij uitzondering subsidie toe te staan voor opvoeding in
Nederland.’17 Deze toestemming kwam van de zojuist aangetreden minister van
Koloniën, A.W.F. Idenburg, de eerste ethicus op deze post, die zeer geïnteresseerd
was in Kartini's ideeën.18 De politieke strijd leek gestreden.
Maar het was nog altijd Abendanon die verantwoordelijk was voor het
onderwijsbeleid in Indië en niet Kartini of Roekmini. In zijn optiek konden zij al
direct worden ingezet bij het voortgezet onderwijs voor inheemse meisjes. Dit was
ook zijn oorspronkelijke idee, maar het werd destijds door hun ouders tegengewerkt.19
Een opleiding in Holland was niet alleen onnodig, maar betekende ook jaren uitstel.
Op 24 januari 1903 wist hij Kartini - en niet te vergeten Roekmini - in een persoonlijk
gesprek over te halen om niet te gaan. Zijn voornaamste
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argument was dat er in Indië volgens haar ideeën scholen zouden worden opgericht.
Hierin was hij oprecht. Hoewel hij twee jaar later naar Den Haag vertrok gepensioneerd maar niet in ruste - heeft hij van daaruit dit beleid niet alleen waar
weten te maken, maar ook Kartini's ideeën beroemd gemaakt dankzij Door duisternis
tot licht. Maar er speelden ook andere dingen mee. Haar ouders en Abendanon kunnen
beducht zijn geweest voor de verhevigde politieke en sociale commotie waartoe het
verblijf van de zusjes in Holland ongetwijfeld zou leiden: ze zouden immers de eerste
Javaanse vrouwen zijn die een voortgezette opleiding in Nederland gingen volgen
en een eigen carrière nastreven. Dit ging lijnrecht tegen de adat in, waar een huwelijk
prioriteit had. Dat Kartini en Roekmini bezweken voor zijn pressie, kwam ook doordat
zijn vrouw Rosa nu op dezelfde lijn zat als hij en doordat de ouders van Kartini en
Roekmini weliswaar toestemming hadden gegeven voor de reis, maar hen liever op
Java wilden houden.20
Tot slot nog dit: de krantenartikelen en zeker de brieven die Jaquet publiceerde,
maken de conclusie onontkoombaar dat deze ontbrekende brief uitstekend bij de
andere past.21
Jaap Anten is werkzaam bij de afdeling Archief en Beeld van het KITLV te Leiden.

Eindnoten:
1 Jaap Anten, ‘Kartini in het KITLV’. In: Indische Letteren 19 (2004), p. 156-166.
2 F.G.P. Jaquet, Brieven aan mevrouw R.M. Abendanon-Mandri en haar echtgenoot met andere
documenten. Dordecht 1987, p. xiii. De brief zelf bevindt zich in het archief van het KILV
onder H 1200 nr. 47.
3 Dit blijkt uit: Hans van Miert. Bevlogenheid en Onvermogen. Mr. J.H. Abendanon en de Ethische
Richting in het Nederlands Kolonialisme. Leiden 1991. Over de relatie Abendanon-Kartini zie
ook: Hanneke Elderhorst-van Hofwegen. ‘Het Kartinibeeld van J.H. Abendanon: de heldin en
de mens’. In: Indische Letteren 5 (1990), p. 115-130. Een door hem geschreven overzicht van
het werkterrein van zijn departement wat betreft onderwijs: J.H. Abendanon. ‘Het onderwijs
in Nederlandsch-Indië’. In: H. Colijn (red.). Nederlands-Indië. Land en Volk. Geschiedenis en
Bestuur. Bedrijf en Samenleving. 2 dln. Amsterdam 1911-1912. Deel 2, p. 254-282. Zijn slotzin
is gewijd aan Kartini.
4 Jaquet 1987, p. 168-169.
5 Gerard Termorshuizen, Journalisten en Heethoofden. Leiden/Amsterdam, 2001, p. 412.
6 Jaquet 1987, p. 167.
7 Jaquet 1987, p. 175.
8 Sitisoemandari Soeroto, Kartini pionierster van de Indonesische onafhankelijkheid en
vrouwenemancipatie. [vert. en bew. door Cora Vreede-de Stuers]. Franeker 1984, p. 112-113
9 Het Koloniaal Weekblad. Orgaan der Vereeniging ‘Oost en West’ 29 mei 1902, p. 3.
10 Het Koloniaal Weekblad 19 juni 1902, p. 3.
11 Sitisoemandari Soeroto 1984, p. 113.
12 Jaquet 1989, p. 187-188.
13 Jaquet 1989, p. 178-179 en 186-187.
14 Jaquet 1989, p. 187.
15 Jaquet 1989, p. 191.
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Beata van Helsdingen-Schoevers (foto niet gedateerd).
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‘Adoe, kok terlaloe, een meisje, zij sgrijf in de krant’
Over de journaliste Beata van Helsdingen-Schoevers*
Gerard Termorshuizen
Een van de kwaliteiten waarover een publicist dient te beschikken is het intuïtieve
gevoel voor het illustrerende citaat. Welnu, Vilan van de Loo had haar biografie van
Beata van Helsdingen-Schoevers, Leven tussen kunst en krant, naar mijn smaak niet
beter kunnen beginnen dan met de volgende door Beata neergeschreven regels:1
Een Indische dame, die naast me staat, informeert ‘belangstellend’ wat ik
daar uitvoer?
‘Och, mevrouw, ik maak aantekeningen van de bijzonderheden!’
‘Voor wàt?’ vorst ze verder.
‘Wel,’ helder ik op, ‘zo nu en dan schrijf ik opstellen voor tijdschriften en
dagbladen, en dan...’
‘Voor de krant ook?’ valt zij me haastig in de rede.
‘Ook in couranten, van tijd tot tijd!’
Met een verschrikt gebaar wendt zij zich om naar haar vriendin - een kort
fluisteren... Ontzet kijken beiden me dan aan en retireren zo ver als
mogelijk is in de volte. Ik hoor de ene nog net zeggen: ‘Adoe, kok terlaloe,
een meisje, zij sgrijf in de krant!’
Ik ben mij ten volle bewust van de zwaarte van mijn misdrijf; ik sla dus
de ogen neer en tracht een boetvaardig gezicht over mijn notitieboekje te
trekken.2
Wat in dit citaat opvalt, is dat we hier van doen hebben met een schrijfster met een
welversneden en trefzekere pen. In de Vilan van de Loo's biografie begeleidende
bloemlezing uit Beata's werk vinden we dit oordeel keer op keer bevestigd. Het
geciteerde fragment licht ons

*

Causerie ter gelegenheid van de presentatie, op 21 januari 2005, van Vilan van de Loo, Beata
van Helsdingen-Schoevers (1886-1920). Journaliste en declamatrice in Indië. 2 dln. (Biografie
en Bloemlezing). Leiden: KITLV Uitgeverij, 2004.
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bovendien in over Beata's status als journaliste, preciezer nog: over de uitzonderlijke
positie die zij kennelijk als zodanig in de publieke opinie innam. Want dit is toch
wat hier impliciet wordt gesuggereerd. Wat was de rol van schrijvende vrouwen in
de Indische pers? Laat ik daar eerst iets over zeggen, al voeg ik er onmiddellijk aan
toe, dat op dit terrein nog heel veel te onderzoeken en ontdekken valt.

Schrijvende vrouwen in de Indische pers
Als we ons hier tevreden stellen met het globale beeld, dan merken we op dat de
Indische dagbladpers in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw zoals in de
eeuw daarvoor volstrekt gedomineerd werd door mannen. Zij voerden de redactie
en bepaalden het gezicht van hun krant. Maar dat wil niet zeggen dat we daarin geen
vrouwen tegenkomen. Vanaf de jaren negentig van de negentiende eeuw zien we
hen de kolommen van de Indische kranten binnensluipen. Heel bescheiden nog, maar
ze zijn er. Dit hing uiteraard samen met bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen,
in Nederland - we denken aan de voortschrijdende vrouwenemancipatie - en in Indië
waar onder meer door de komst van steeds meer vrouwen uit Nederland het
totok-gehalte van de Europese samenleving werd versterkt. De lezerés ging een steeds
groter gewicht in de schaal leggen, en de krant speelde daar vanzelfsprekend op in.
‘Medewerksters’ of ‘correspondentes’ - zo werden ze in de kranten aangeduid werden aangetrokken, die speciaal voor Europese vrouwen bestemde rubrieken
verzorgden. Opvallend is daarnaast dat vanaf omstreeks 1900 de grote kranten aan
hun zaterdageditie een ‘damespagina’ en wat later zelfs een ‘damesbijlage’ gingen
toevoegen. Aan die voor Indische kranten schrijvende vrouwen wijdt Vilan van de
Loo een paragraaf en zij noemt de namen van enkele bekenden onder hen: Anna de
Savornin Lohman, Jeanne Reyneke van Stuwe en Nelly van Kol, die vanuit Nederland
hun artikelen bijdroegen; in Indië zelf zaten figuren als Thérèse Hoven, de onder het
pseudoniem Délilah schrijvende Lucy van Renesse, en Carry van Bruggen. En
natuurlijk Beata van Helsdingen-Schoevers. Zij en anderen schreven in het algemeen
voor de Europese vrouwen, de ‘dames’, want dat was de term die ook steeds weer
terugkeert in de namen van de door hen gevulde rubrieken: ‘Damespraatje’,
‘Causerieën voor dames’, ‘Iets voor de dames’. Zo nu en dan figureerde er in de
krant een ‘medewerkster’ die zich niet of niet uitsluitend tot haar sekse-genoten
richtte. Zo iemand was de zoeven al genoemde - wat haar leven betreft, met raadsels
omgeven - Délilah, die voor het Soerabaiasch Handelsblad reisbrieven schreef, onder
andere uit Japan; zo iemand was ook Carry van Bruggen die voordat zij door Karel
Wybrands van het Bataviase Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië in de
vernieling werd geschreven,3
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de wekelijkse rubriek ‘Van boek en tijdschrift’ verzorgde in de Deli-Courant, waarvan
haar man, Kees van Bruggen, hoofdredacteur was.
Er doet zich vanaf ongeveer 1900 nog een ander, nieuw fenomeen voor in de
Indische pers: de verschijning van een snel toenemend aantal week- (soms ook
maand)bladen. De meeste, zoals het Weekblad voor Indië, De reflector, D'Oriënt en
Het Indische leven waren gericht op een algemeen publiek, maar sommige zoals De
echo (onder anderen Kartini schreef er een paar schetsen in) en het Damesweekblad
voor Indië (Beata verzorgde daarin boekrecensies) zochten hun abonnees onder de
Europese vrouwen. Naar die weekbladen - het zijn er enkele tientallen - is nooit enig
systematisch onderzoek gedaan, terwijl de inhoud ervan een schat aan materiaal
bevat dat een specifieke bijdrage kan leveren aan onze kennis van de koloniale
samenleving.*
Uit een citaat in het Weekblad voor Indië blijkt dat Beata in haar tijd bepaald niet
de enige was die schrijfambities had; niet de enige die ontevreden met de traditionele
rol haar als echtgenote en moeder opgelegd, streefde naar een min of meer zelfstandige
maatschappelijke positie.4 Blijkens de geciteerde woorden - ze zijn van 1917 - voelden
nogal wat vrouwen zich geroepenen, maar werden er slechts weinigen uitverkoren.
Het betreft een artikel van de hand van een mevrouw uit Soerabaja, dat zij ter plaatsing
had aangeboden aan het Weekblad voor Indië. In de door de redactie van het weekblad
verzorgde rubriek ‘Correspondentie’ kreeg zij het volgende te horen; letten we óók
op het sarcastische venijn daarin:
Het door u ingezondene heeft zeer veel aantrekkelijks, maar verraadt, zoals
u zelf zegt, nog sterk de beginnelinge. Intussen is deze zelfkennis al heel
veel waard. Wanneer u wist hoevele schrijvende dames in Indië ons
hardnekkig met ‘kopij’ vervolgen, omdat het huishouden beneden haar
waardigheid wordt geacht, en die nooit leren beseffen dat haar geschrijf
kladwerk is, dat wij maar het liefst in de prullemand verfrommelen, dan
zou het u duidelijk zijn, waarom wij uw blijk van zelfkennis zo appreciëren.
Uw stijl heeft inderdaad iets origineels en het gevoel in uw woorden is
oprecht. Stuurt u ons nog maar iets meer van uw hand. Onze kritiek zal
onpartijdig zijn.5

*

Dit was de reden voor Peter van Zonneveld en mij om met een achttal doctoraalstudenten
(UL) in een werkgroep een stuk of wat van deze tijdschriften te bestuderen, waarbij in het
bijzonder werd gelet op de algemeen culturele en literaire bijdragen daarin. Dat gebeurde
het afgelopen semester. Onder begeleiding van Bert Paasman schreef Mecheline Raaymakers
aan de UvA een doctoraal-scriptie over het Indisch weekblad De Revue (gereed jan. 2005).
Het ligt in de bedoeling om op een van de volgende lezingenmiddagen van de Werkgroep
Indisch-Nederlandse letterkunde aandacht te geven aan de resultaten van een en ander.
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Handschrift van een ‘causerie voor dames’ van Beata van Helsdingen-Schoevers.
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Niet alléén voor de ‘dames’
Beata hoorde tot de uitverkorenen. Zij schreef behalve voor het Damesweekblad
voor Indië in gerenommeerde kranten als De Locomotief, het Soerabaiasch
Handelsblad en de Soerabaia-Courant. Zij richtte zich in haar stukken overwegend
tot de ‘dames’, tot die groep vrouwen die in Indië meer ‘beschaving’ moest brengen,
bijvoorbeeld door ‘de conversatie in de kolonie op een hoger peil’ te brengen, door
‘het zedelijk verheffen van ruwe planters’ en door ‘het beoefenen van schone kunsten’.
‘Beschaving’, Europese beschaving wel te verstaan, met alle connotaties die Beata
daaraan hechtte, is een en misschien wel hét leidmotief in haar journalistiek. Ik kom
er daarom dadelijk nog op terug. Maar eerst dit: Beata mocht dan voornamelijk
schrijven voor de ‘dames’, ook mannen hebben ongetwijfeld tot haar lezerspubliek
behoord. Ik denk hierbij aan de openhartige causerieën die zij omstreeks 1907 schreef
in zowel het Soerabaiasch Handelsblad als de Soerabaia-Courant vanuit Kertosono
(Midden-Java) waar zij enige tijd woonde. Ik citeer een fragment:
Sinds enige tijd duiken hier weer de wonderlijke praatjes op over
kinderdiefstallen, en het heet, dat zelfs volwassen personen betoverd en
meegelokt worden. Volksoploopjes en standjes zijn er het gevolg van.
Wat is de kwestie? Koeliewervers zijn hier aan het werk, ronselen werkvolk
voor de buitenbezittingen. Tot grote ontsteltenis van het dessavolk dat
doodsbenauwd zijn biezen pakt als er maar sprake is van een koeliewerver.
En heeft er een zich ‘met lijf en ziel aan de duivel verkocht’, dan komen
de bloedverwanten van het slachtoffer en halen hem terug, proberen 't
althans, zijn plotseling van het tederste medelijden vervuld jegens neef,
zuster of man, de vrouwelijke familieleden huilen en snikken luidruchtig,
maken misbaar, de mannelijke dito trachten het verdoolde schaap terug te
brengen tot het pad der deugd, rukken en trekken hardhandig aan het arme
slachtoffer. De koeliewervers, bang hun prooi te verliezen, trekken en
rukken aan de andere kant, en daar is 't lieve leven gaande!
Meer toeschouwers komen het toneel door hun tegenwoordigheid
verluchten, helpen een handje, schelden mee, willen de ronselaars te lijf...
een half oproer, dat eindigt met een algemene ordeloze vlucht, een sauve
qui peut, als de illustere politie aanrukt en een paar levenmakers het op
een lopen zetten, met een angstvisioen voor ogen, schreeuwend: ‘de
soldaten! De kompenie!’ In minder dan geen tijd is het veld ontruimd, de
kampioen verdwenen, alles schoongeveegd...
Zulke toneeltjes worden hier bijna dagelijks afgespeeld. Wanneer, o grote
Mars, zal Kertosono haar rust wederom
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genieten; wanneer zal aan onze haardsteden de vredige kalmte weerkeren?6
Wat een openbaring zo'n passage; ik bedoel: voor óns, de lezers van nu. Natuurlijk
weten we van die koeliewervingen voor Deli, maar hoe dat in z'n werk ging, daarover
lees je nooit. Voor Beata was zoiets gewoon, stof voor een een jolig schetsje, het
ging toch immers maar om ‘inlanders’; maar objectief en vanuit ónze invalshoek
gezien, wat een drama's moeten zich daarbij hebben afgespeeld!
Ik heb het over ‘ons’, de lezers van nu: wat hebben die stukken die Beata vanaf
omstreeks 1906 tot aan haar dood in 1920 schreef, ongeacht voor welk publiek zìj
ze schreef, òns nog te zeggen? Nogal wat, zowel in feitelijk opzicht als als spiegeling
van de mentaliteit van een koloniale samenleving. Ik moet mij beperken tot slechts
een paar voorbeelden. Allereerst een citaat betreffende de ‘leestrommel’, aanwezig
in vrijwel elk Europees huishouden, zo doodgewoon dat er - óók in de literatuur bijna nooit over wordt gerept. Lezen we Beata's voortreffelijke karakteristiek:
Wij lezen hier in Indië heel veel... Die reputatie hebben wij tenminste. Wij
blijven daardoor erg op beschavingspeil... zeggen zij, die een tourneetje
over het eilandenrijk maakten en overal vriendelijk te logeren werden
gevraagd. En zij wijzen op de ‘trommel’ in de hoek van de eetkamer, die
pa en ma 's avonds als de kinderen naar bed zijn tussen zich in nemen. In
dit eigenaardig Indisch meubel bevinden zich hooggebergten van literatuur.
En alle weken krijgen we er een thuis, maar de meeste weken is men in
deze bestaansomstandigheden niet geporteerd tot bergtochten. In het lage
land kan het immers ook amusant wezen - en wij zijn het stijgen zo
ontwend: hoogten maken ons duizelig en kortademig - ook is het lastig,
dat van bovenaf proporties anders zijn dan waaraan wij gewoon zijn
geworden.
Wij blijven dus genoeglijk picnicken op de begane grond, en plukken wat
grasbloempjes, maar die vergeten we weer ergens of zetten ze wel thuis
in een vaasje, maar dan duren ze toch maar heel kort - eigenlijk de moeite
niet waard. Maar de koude kip met mosterd en de paté de foie gras,
getruffeerd, herinneren we ons nog lang - die waren goed, hè? [...]
Maar onze reputatie danken wij haar dan toch maar, de bastaard van onze
portefeuille: de Indische leestrommel. Tegen iedere vreemdeling moet zij
immers zeggen: ‘Wat een hoeveelheid lectuur... belezen lui moeten zij
wezen, die kolonie-mensen!’ Maar wij, die meer eigen zijn, wij weten van
onze knusse grasduinerij in de vlakte...
De Indische trommel, als alle bastaarden, heeft zich prachtig
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aangepast aan de omstandigheden. Van zwarigheden houden wij niet!
Goed, zij houdt ons plaatjes voor de vakerige ogen, en een enkel moppig
verhaaltje, 'n licht novelletje, stevig prikkelende whiskey-soda om weer
wakker te blijven krijgen we ook wel.
Maar haar goede naam houdt zij óók op. Serieuze maandschriften en wel
eens een goed boek. 't is haar schuld niet, dat [...] zij zelfs nog
onopengesneden bij de laatste lezer aankomen.7

‘Europese beschaving’
‘Europese beschaving’, ik duidde het zojuist al als het leidmotief in Beata's
journalistiek. Het obsedeerde haar. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er
een rechtstreeks verband bestaat tussen die obsessie en haar in haar stukken zo
hartgrondig beleden hekel aan Indië waar zij geboren en getogen was, in dat Indië
waar zij - het is goed dat wij het weten, zélf verdrong ze het naar de uithoeken van
haar bestaan - als lichtgetinte nonna door het leven ging. Europa was haar droombeeld.
Indië vond zij een oord vol ‘bekrompenheid’; om zich heen zag zij, zoals ze zegt,
‘de ontaarding der Indische kringen’. Dat ‘allerberoerdste Indië’, schrijft ze ergens
anders. ‘India is ruining me always’, schrijft ze aan iemand in Amerika.
‘Europees beschaafd’, dat betekende het voor iedere prijs waken tegen vreemde
smetten. Over haar man, de bestuursambtenaar Jacques van Helsdingen, zoals zij
opgegroeid in de kolonie, schrijft ze aan haar vader, dat hij - Jacques - ‘nog steeds
met h's en g's haspelt, een crime, hij geneert zich gewoon ervoor. [...] Nu daar zullen
we Eddy voor trachten te behoeden hoor! 't Staat zo vreselijk mal en echt Indisch.’8
Eddy was hun zoontje. ‘U’, vervolgt ze haar brief aan haar vader, die
mijn volkomen afkeer weet tegen de omgang, hoe gering ook, van kinderen
met inlanders. [...] Eddy is geen minuut, geen seconde in aanraking met
de bediendes. Ik doe álles zelf! Hij heeft niets met ze uitstaande, ze spreken
zelfs niet tegen hem. U weet toch hoe streng ik er op ben! [...] Neen, ik
zal zo verstandig zijn om mijn stelregel te blijven toepassen: Hollandse
kinderen nooit met inlandse bedienden in aanraking. 't Is groot verderf
[...]. En nu Eddy's omgang. Goddank ken ik geen enkele Indofamilie. Niets
mee te maken! En Eddy zouden we voor geen geld zo'n omgang bezorgen,
hoor.9
Inlanders hoorden voor haar - zoals voor het gros van de Indischgasten - tot een
inferieur soort mensen. Ze voert ze regelmatig als zodanig ten tonele, vooral
huisbedienden, voor vrijwel alle Europese
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‘dames’ de enige Indonesiërs met wie ze in contact kwamen. Zoals we dat zo goed
uit de literatuur en pers kennen (de uitzonderingen niet te na gesproken), uitte Beata
zich doorgaans over hen in clichés en stereotypen. Maar ook - en dat is onmiskenbaar
haar kwaliteit - zijn er bij haar de passages die de verhoudingen tussen Europese
vrouwen en hun bedienden in een verrassend helder licht zetten. Het was de tijd van
het opkomende Indonesische nationalisme, met in 1912 de oprichting van de Sarekat
Islam die een schok teweegbracht in de Europese samenleving. Veel vrouwen - de
meesten volmaakt onwetend van wat er onder inheemsen al jaren gaande was voelden zich bedreigd, door hun bedienden nota bene. Waarom? Beata geeft het
antwoord: uit ‘een grote angst voor vergelding’. Want, schrijft ze, wat doet de
doorsnee Hollandse vrouw die in Indië komt? Zij nivelleert zich spoedig met het
gros in Indië. Zij heeft
al spoedig een reusachtige minachting voor ‘inlanders’, vooral voor de
‘inlandse bedienden’. Aan deze onderwerpen van Indische
vrouwengesprekken deugt niet veel. (Mag ik, bescheiden eventjes, in
gedachte brengen dat er, in de Hollandse vrouwengesprekken, onder de
meiden óók geen een deugt?) De Indische bedienden zijn evenwel veel
gedweeër, veel zwijgzamer... bij wijze van compensatie zeker is de Indische
mevrouw veel heftiger en kijfachtiger.
Dat behoort mede onder de dingen, die in Indië vreemd zijn, als gij pas
uit een andere maatschappij komt. Men kijft er zo, men tiert en schreeuwt;
men betoogt alles met een onmatige stemverheffing... Waar zou het van
komen? In den beginne denkt ge telkens getuige te zijn van een
hooglopende woordenwisseling, de tierende betoogtrant.
In het binnenland vooral. Is men daar de maat en verhouding kwijt? De
toon, vooral tegenover inlanders, klinkt rauw en onbeschaafd. En mét die
toon gaat gelijk de handelwijze. Een inlander is zo kalm, zo ingetogen.
Hij is zo beleefd om u uw grofheden terug te geven. Noem dit ‘gebrek aan
fut’, ‘lamlendigheid’ of welke parlementarismen ge in Indië er maar voor
hebt, noem het wàt ge wilt, de feiten kunt ge niet ontkennen.
Maar gij, die dan wél durft uw huishoudhulpen uit te maken voor al wat
slecht en lelijk is, gij toont al heel weinig geestkracht, zodra gij meent,
reden te hebben om te geloven, dat die mensen zich niet maar zo meer
alles zullen laten zeggen. Dan vreest ge de vergelding. Dan zijt ge bang,
dat dezelfde meid die ge daarstraks op de meest onbeschaafde wijze hebt
uitgescholden, u vergiftigen zal... Dat uw tuinman u door de S[arekat]
I[slam] zal doen lynchen...10
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Tot slot
Zich verantwoordend voor haar werkwijze bij het schrijven van haar biografie stelt
Vilan van de Loo in haar ‘Nawoord’: ‘via de studie van een individueel leven moet
de historische context waarin dat leven zich afspeelde, duidelijker in beeld komen.’
Voor mij is het gemakkelijker die stelling om te draaien, kortweg gezegd: Beata's
denken en gedrag, haar opvattingen en mentale instelling laten zich, althans in
essentie, verklaren vanuit de historische en sociale realiteit van haar dagen. Welnu,
uitgerekend in de periode waarin zich haar journalistieke carrière afspeelt, de jaren
tussen 1906 en 1920, verandert er ontzaglijk veel in Indië. Het zijn de jaren van de
‘ethische politiek’, waarin meer dan ooit tevoren de materiële en intellectuele
behoeften van de inheemse bevolking officiële aandacht krijgen, het resultaat van
wat in de troonrede van 1901 een zedelijke roeping tegenover de bevolking van
Nederlands-Indië werd genoemd. Twee streng van elkaar gescheiden werelden worden
zich wat meer bewust van elkaars nabijheid. De onderwijsmogelijkheden voor
Indonesiërs worden verruimd, en daarmee is, vanuit Nederlands perspectief althans,
het paard van Troje binnengehaald: de inheemse pers wordt een factor van betekenis,
en de nationalistische beweging gaat zich - vanaf omstreeks 1910 al - organiseren.
Het zal het breekpunt blijken te zijn. In de volgende jaren dooft de associatiegedachte
uit en maakt plaats voor confrontatie. Vanaf 1920 staat de ethische richting onder
voortdurend toenemende druk. Was er zo'n tien jaar daarvoor nog sprake van een
zekere toenadering, nu overheerst de reactie.
Het is dit tijdsbeeld - in essentie - dat we in velerlei facetten gespiegeld vinden in
Beata's werk. Het voor mij boeiende is dat waar het diehard-conservatisme in de
dagbladpers, dag in dag uit, altijd weer door mannen werd geformuleerd, hier een
vrouw zich uitspreekt. En dat maakt aanzienlijk verschil, zoals ik met mijn kennis
van die pers uit die jaren bij de lectuur van Beata's journalistiek heb ervaren. Dat
geldt evenzeer voor haar inkijkjes in de Europese samenleving. Ze keek anders,
raapte elementen en details op die haar collega's bewust of onbewust lieten liggen
of gewoonweg niet opmerkten. De passages die ik citeerde, dienden daartoe als
illustratie.
Beata van Helsdingen-Schoevers is het lezen en overwegen meer dan waard. We
kunnen ons daarom gelukkig prijzen dat Vilan van de Loo haar bestaan en
schrijverschap een nieuw leven heeft gegeven.

Eindnoten:
1 De spelling van de citaten heb ik gemoderniseerd.
2 Van de Loo 2004, dl. 1 (Biografie), p. 9.
3 Zie Gerard Termorshuizen, Journalisten en heethoofden; Een geschiedenis van de
Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905. Met medewerking van Anneke Scholte.
Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, Leiden: KITLV Uitgeverij, 2001, p. 661-664.
4 Met dank aan Chantal Maschke die onderzoek deed naar dit Weekblad.
5 Weekblad voor Indië, jrg. 14, nr. 17 (5 augustus 1917).
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Van de Loo 2004, dl. 2 (Bloemlezing), p. 18-19.
Idem, p. 115.
Van de Loo 2004, dl. 1 (Biografie), p. 105.
Idem, p. 105.
Idem, dl. 2 (Bloemlezing), p. 78.
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Island India
Speuren naar sporen van Augusta de Wit (1864-1939)
Darja de Wever
Aan het eind van de negentiende eeuw eeuw verschijnen de eerste gedrukte reisteksten
van vrouwen waarin ze hun confrontatie met de wijdere wereld van Indië beschrijven.
De opvolging van genres verloopt bij Nederlandse vrouwelijke auteurs tegengesteld
aan die bij mannelijke auteurs. Wordt de eerste Indische roman, Max Havelaar (1864)
van Multatuli, voorafgegaan door een lange reeks van reisverhalen, de eerste vrouwen
in de Indische letteren zijn romanschrijfsters. In hun werk verkennen zij voornamelijk
de koloniale wereld in en rondom huis. In de opgenomen bijdrage van Stéphanie
Loriaux kan men hierover meer lezen.
Voor de bloemlezing Het is geen kolonie, het is een wereld (2003), waarin vrouwen
aan het woord komen die als eersten over hun reiservaringen in de Indonesische
archipel publiceren, verdiepte ik mij, nadat ik haar intrigerende boek Java: feiten en
fantasiën (1905) had gelezen, in het leven en werk van de schrijfster, journaliste en
critica Augusta de Wit.1 Haar boeiende leven en indrukwekkende oeuvre zouden me
niet meer loslaten.

Het pak van De Wit
Tijdens de eerste ontmoeting tussen Henriëtte Roland Holst en Augusta de Wit, in
de herfst van 1902, heeft de socialistische dichteres de gewaarwording in een
caleidoscoop te kijken. Ze heeft nog niet eerder kennis gemaakt met iemand die in
korte tijd zo'n scala aan onderwerpen, ook nog doorspekt met anekdotes, de revue
kan laten passeren. Hun kennismaking vindt plaats bij gemeenschappelijke kennissen
in het tot kunstenaarsdorp uitgegroeide Laren in het Gooi, waar Augusta de Wit is
neergestreken in het populaire pension Hamdorff om te werken aan haar vierde boek
en eerste roman De godin die wacht (1903). Na hun gesprek blijft Henriëtte Roland
Holst beduusd achter. Een interessante en geestige vrouw, is haar eerste indruk van
Augusta
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Augusta de Wit rond 1900.

Indische Letteren. Jaargang 20

47
de Wit, maar ook nogal vermoeiend.2 Uit deze ontmoeting ontstaat een hechte
vriendschap.
Mijn postume kennismaking met Augusta de Wit, op de kop af honderd jaar na
de ontmoeting tussen Augusta en Henriëtte, heeft op mij een soortgelijke uitwerking.
Voor me liggen haar ‘Nagelaten papieren’.3 Een ongeordende stapel van zo'n driekwart
meter hoog, die na De Wits overlijden, in 1939, door haar achterneef en zaakbehartiger
Jaap Willeumier aan de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag is geschonken.
Driekwart eeuw heeft deze nalatenschap daar op mij liggen wachten, zo lijkt het,
want in artikelen over De Wit ben ik nooit een verwijzing of vermelding
tegengekomen. De vergelijking met het ‘pak van Sjaalman’ dat Batavus Droogstoppel
in Max Havelaar onder zijn hoede krijgt, dringt zich op. Wat zal ik in het pak van
De Wit aantreffen?
Alhoewel ik niet ‘in koffie doe’ en derhalve geen hekel heb aan ‘dichters of
romanvertellers’, sta ik evenals Droogstoppel erg ‘verbaasd over de verscheidenheid
der onderwerpen’ die ik in het pak papieren aantref, maar evenals Droogstoppel heb
ik de indruk dat de schrijver ervan wel ‘op de hoogte van zijn taak’ schijnt te zijn.
Ik geef het niet graag toe, maar ik blijk meer met die Droogstoppel gemeen te hebben
dan ik wel zou willen...
Al struinend door de stapel papieren word ik getroffen door Augusta de Wits brede
belangstelling, haar behoefte om zich te documenteren op velerlei gebied. En ik ga
naar huis in de wetenschap dat Augusta de Wit brief na brief kreeg van de Amerikaan
George Parmly Day, van de gerenommeerde Yale University Press, die zo graag
werk van haar wilde uitgeven dat hij aan haar schreef: ‘we are eager to receive from
you anything and everything’. In 1923 publiceert deze uitgeverij dan eindelijk Island
India (de titel is geïnspireerd op Multatuli's ‘rijk van Insulinde’), met een prachtig
voorwoord van de Amerikaanse pedagoge, historica en schrijfster, en tevens vriendin
van Augusta de Wit, Emily James Putnam-Smith.4 Tijdens die middag in de KB, vol
historische sensaties, werd mijn speurzin naar de mens en kunstenaar Augusta de
Wit nog meer aangewakkerd. Ik wilde haar beter leren kennen en er proberen achter
te komen wat haar bewoog.
In dit artikel concentreer ik mij op de eerste helft van Augusta's leven en haar
schrijverschap met betrekking tot Indië. De eerste helft van haar leven speelt zich af
in de negentiende eeuw. Ook in haar 40-jarige literaire schrijverscarrière is een
tweedeling te maken. Het eerste deel van haar Indisch werk ontstaat aan het eind van
de negentiende eeuw. Na een geruime tijd stilte speelt Indië in het tweede decennium
van de twintigste eeuw opnieuw de hoofdrol in haar literaire publicaties.
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Een nieuw fenomeen in de Nederlandse letteren
Uit slechts een paar levensfeiten van Augusta de Wit blijkt al hoe opmerkelijk en
onconventioneel haar leven is geweest. Stelt u zich eens voor: vóór haar tiende
verjaardag heeft ze al twee keer de overtocht van Indië, waar ze in 1864 geboren is,
naar Nederland gemaakt. Bevecht Aletta Jacobs in de zeventiger jaren van de
negentiende eeuw het recht voor vrouwen om te kunnen gaan studeren aan een
universiteit, in de tachtiger jaren gaat Augusta de Wit in haar voetstappen nog een
stapje verder als zij in het buitenland aan de universiteiten van Cambridge en Londen
onder andere Engelse taal- en letterkunde gaat studeren. Was De Wit in haar jeugd
al gewend aan veel verhuizen en zich aan te passen aan verschillende werelden, als
volwassen vrouw leidt ze een kosmopolitisch bestaan en leeft ze zonder vaste partner.
Ze verblijft veel in het buitenland, behalve in haar geboorteland Indië ook in Engeland,
Duitsland, Frankrijk, Italië en Zwitserland. In Nederland woont ze, behalve in Laren,
nooit lang op één adres.
In haar tijd behoort Augusta de Wit tot de bekendste en populairste schrijvers,
zowel bij het publiek als bij de literaire kritiek. Haar werk wordt in het Engels, Duits
en Frans vertaald. Maar ze heeft geen behoefte om haar lezers de mens achter de
kunstenaar te tonen of in het openbaar over haar werk te spreken en ze weigert
principieel interviews te geven. Haar uitspraak: ‘mijn indrukken van Indië kan
iedereen lezen waar die in mijn werk staan - en wat gaat de rest den lezer aan?’! zegt
wat dat betreft genoeg.5
Naast haar literaire werk schrijft ze talloze artikelen voor Nederlandse en Indische
kranten, zoals de Java-Bode en De Locomotief, en andere periodieken, voornamelijk
op cultureel gebied. Voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant schrijft zij ruim dertig
jaar artikelen over onder andere Engelse en Duitse literatuur. Zo introduceert zij
bijvoorbeeld Frans Kafka in Nederland.6 Maar ze schrijft ook artikelen over toneel
of verdiept zich uitgebreid in andere zaken, zoals de Bauhaus-architectuur.
Het eerste boek van Augusta de Wit introduceert al meteen een nieuw fenomeen
in de Nederlandse letteren: het is de eerste gedrukte reistekst over Indië van een
vrouwelijke auteur. Haar debuut Facts and Fancies about Java verschijnt in 1898
in het Engels en zeven jaar later in vertaling onder de titel Java: feiten en fantasiën.
In haar tweede boek, de verhalenbundel Verborgen bronnen (1899), introduceert zij
ook weer iets nieuws, namelijk een ander perspectief: in de twee verhalen die op
Java zijn gesitueerd, ‘Vijandschap’ en ‘De hoogste wet’, worden ervaringen en
gevoelens van Javanen beschreven, zonder dat de Nederlandse overheerser er een
rol van betekenis in speelt. De eerste twee boeken van De Wit krijgen alom lovende
kritieken. Volgens manne-
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lijke critici is haar werk zelfs voor hun sekse aangename literatuur, vanwege de
intelligentie die men er in terugvindt en het ontbreken van de ‘ordinaire
dames-schrijfstersziel’.7 Als auteur heeft Augusta de Wit zich dus al stevig op de
literaire kaart gezet, terwijl de novelle Orpheus in de dessa (1903), tegenwoordig
algemeen beschouwd als haar pièce de résistance, nog moet verschijnen.
Die middag in de KB overzag ik, al grasduinend in driekwart meter historie, de
reikwijdte van De Wits schrijverschap. En naarmate dat besef rijpte begreep ik des
te meer hoe onterecht het is dat Augusta de Wit in onze tijd bijna synoniem is met
Orpheus in de dessa, en hoe zij eigenlijk tekort wordt gedaan door het gecanoniseerde
beeld in de twintigste-eeuwse secundaire literatuur over de relevantie van haar
schrijverschap.8

Sibolga - Fort de Kock - Utrecht - Koepang
Augusta de Wit wordt op 25 november 1864 in Sibolga aan de westkust van Sumatra
geboren. Het havenstadje herbergt een handjevol Batakse en Europese bewoners,
een passar, een klein hospitaal en militair kampement. En... natuurlijk het trotse
gietijzeren bord met het Nederlandse wapen, geflankeerd door twee gekroonde
leeuwen ten teken van de Nederlandse soevereiniteit. Volgens taalgeleerde Herman
Neubronner van der Tuuk, die er enige jaren daarvoor verblijft, is Sibolga een ellendig
oord, waar men verkouden is of koorts heeft.
Kortom, Van der huk weet niet hoe snel hij weer moet vertrekken.9 Vader Jan
Karel de Wit en de bijna twintig jaar jongere Anna Maria Johanna de la Couture zijn
precies negen maanden eerder in Batavia getrouwd.10 Voor hem is het zijn tweede
huwelijk, hij is al jaren weduwnaar en vader van zes kinderen. Zijn carrière in de
Oost begon zestien jaar eerder aan diezelfde kust, in de Raad van Justitie te Padang.
Hij was toen net afgestudeerd aan de Koninklijke Academie te Delft en als ambtenaar
eerste klas in Oost-Indische dienst naar Indië afgereisd.
Na een jaar kan het gezin De Wit-De la Couture, dat naast Augusta en haar ouders
uit haar zes halfbroers en -zusjes bestaat, dankzij een nieuwe benoeming Sibolga
verlaten en neemt zijn het intrek in het ruime residentiehuis van Fort de Kock. Als
gouverneur van Sumatra's Westkust heeft Jan Karel de Wit de coördinerende taak
om van dit, voor het gouvernement belangrijkste, buitengewest een winstgevende
bezitting te maken. Fort de Kock ligt op zo'n 1000 meter hoogte. Qua
leefomstandigheden is er haast geen groter contrast mogelijk met Sibolga. Met zijn
Zuid-Europees aandoende klimaat, voor Indië vrij koel dus, is het een zeer aangename
plek om te wonen.
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Fort de Kock ligt binnen een krans van bergen Merapi, Singalang, Sago,
Ophir, en de tallooze lagere kruinen en deinende heuvelklingen, die groen
en bruin golven tusschen het klinkende blauw dier steile toppen. De
frischheid van de bergen ligt als een waas over alle dingen in het stadje.
Er is overal geruisch en geklok van water, een glans van natte rijstvelden
in diepte van golvige dalletjes, heel licht groen op de hellingen, een koele
lucht, een reuk van bloemen, die rijk bedauwd in de zon staan.11
Zo beschrijft Augusta de Wit bijna een halve eeuw later de woonplaats uit haar vroege
jeugdjaren. Met instemming citeert de schrijfster Aya Zikken dit fragment 65 jaar
nadat Augusta het opschreef, omdat het er volgens haar nog net zo is. Wel voller en
drukker, natuurlijk. En de plaats heet nu Bukittingi.12
Rond Augusta's vijfde verjaardag vertrekt het gezin, dat inmiddels is uitgebreid
met zusje Louise, naar Nederland voor een tweejarig verlof, wegens ziekte van vader
De Wit. Het gezin gaat in zijn geboortestad Utrecht wonen, in een zijstraat van de
Plompetorengracht. Daar wordt nog een meisje, Caroline, geboren. Als de familie
De Wit weer terug is in Indië wordt Jan Karel in 1872 tot resident van Timor benoemd.
Het is niet voor lange duur. Na anderhalf jaar houdt De Wit het voor gezien en wordt
op eigen verzoek ‘eervol uit 's lands dienst’ ontslagen. Hij is inmiddels 54 jaar. Zijn
tropenjaren en die van Augusta's moeder zitten er op. Het gezin vestigt zich in
Nederland.

Toekomst in Indië
Augusta's ouders zullen Indië nooit meer terugzien, maar voor de meeste van hun
nakomelingen ligt de toekomst in de kolonie. De kinderen uit het eerste huwelijk
van vader De Wit zijn in Indië gebleven en bouwen er een eigen leven op. Door de
correspondentie over en weer en de logeerpartijen tijdens verlofperiodes blijft voor
het gezin De Wit de band met het leven in Indië bestaan.
Uiteindelijk gaan ook drie kinderen uit het tweede huwelijk van Jan Karel naar
Indië. Eind 1893 vertrekt Louise, Augusta's anderhalf jaar jongere zus, met haar
echtgenoot Paul Dudok van Heel naar Java, waar hij een functie als administrateur
op een suikerfabriek te Blimbing heeft gekregen. Ruim vijftien jaar later vertrekt
Karel. Augusta's dertien jaar jongere broer, naar Indië om zich daar als advocaat te
vestigen. En... zowel Louise als Karel maken de overtocht naar Indië in gezelschap
van hun zus Augusta!
Eenmaal in Indië scheiden hun wegen omdat ieder daar zijn eigen
verantwoordelijkheden heeft. Augusta wordt in 1893 docent aan de meisjes-HBS
van Batavia en treedt daarmee in de voetsporen van haar
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vader, voordat hij bestuursambtenaar in Indië werd, door onder meer les te gaan
geven in Engels en Duits. Verder schrijft ze als correspondent voor de Singapore
Straits Times (reis)impressies over Java. In 1910 maakt ze een uitgebreide reis door
de archipel en schrijft hierover reportages voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant.

West en Oost verbinden
Het eerste verhaal dat Augusta de Wit publiceert, speelt in het grensgebied Gineken
en Bavel, nu onderdeel van Breda, waar zij woont voordat zij in 1893 naar Indië
vertrekt: ‘Nellis’ gaat over het uitzichtloze bestaan van een straatarme smokkelaar
die zout van België naar Nederland smokkelt, in die tijd een levendige handel.13 Het
is geschreven vanuit de overtuiging dat de bestaande inrichting van de maatschappij
‘onrechtvaardig’ is voor velen en ‘de oorzaak van veel leed’.14 Als ‘Nellis’ in 1894
in Elseviers Geïllustreerd Maandschrift verschijnt, woont en werkt Augusta al enige
tijd in Batavia. Tijdens haar afwezigheid verschijnen er nog meer verhalen in hetzelfde
tijdschrift en in De Gids, onder het pseudoniem George(s) W. Sylvius of G.W.
Sylvius.
Voordat Augusta naar Indië vertrekt, heeft ze haar eerste schreden als schrijfster
dus reeds gezet, maar in Indië komt haar schrijverschap definitief tot ontplooiing.
Als geëngageerd kunstenaar heeft ze een belangrijk doel voor ogen: ‘West en oost
te verbinden. Dat is wat wij nodig hebben.’ Die wens staat genoteerd in haar pak
nagelaten papieren.

Vrouw van de wereld op Java
Voor Augusta als kind was het leven in Indië vanzelfsprekend het Hollandse leven
in Indië, ook wel ‘tropisch Nederland’ genoemd. Voor het gezin, met uitzondering
van haar vader, speelt het leven op Sumatra en Timor zich alleen af binnen de
piepkleine koloniale gemeenschap aldaar, waarin het niet mogelijk is om op gelijke
voet om te gaan met niet-Europeanen, de autochtone bevolking. De actieradius van
het gezin strekt zich niet verder uit dan - de ‘vroegst duidelijke herinneringen’ van
Augusta geven het al aan - ‘het huis en de tuin, enkele kennissen van mijn ouders,
eene Chineesche tempel op een in zee vooruit springende rots, waar wij dikwijls
heengingen om den zonsondergang te zien.’15
Als Augusta na twintig jaar haar geboorteland terugziet, is zij uitgegroeid tot een
zelfbewuste, wetenschappelijk geschoolde vrouw van de wereld. Ze is schrijfster,
heeft banen op een middelbare school en bij een krant en gaat ongebonden, dat wil
zeggen zonder levenspartner, door het leven. Volgens haar goede vriendin Henriëtte
Roland Holst is Augusta begiftigd met een scherp waarnemingsvermogen,
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Jeugdfoto van Augusta de Wit,
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juist voor zaken die niet meteen in het oog springen. Een eigenschap die zij in Indië
niet ongebruikt laat. Het is voor haar maar al te duidelijk dat de kolonie Java niet
samenvalt met het eiland Java. Voor ons is dat nu een open deur, maar ruim honderd
jaar geleden staat in populaire (toeristische) reisverhalen als Java: the Garden of the
East (1897) van de Amerikaanse reisschrijfster Eliza R. Scidmore en Indrukken van
een totok (1897) van onze eigen Justus van Maurik alleen het koloniale leven van
de Europeanen in de schijnwerpers en spelen Javanen en andere niet-Europese
bevolkingsgroepen letterlijk en figuurlijk een ondergeschikte rol, die van couleur
locale.
De Wit neemt ons in haar debuut Java: feiten en fantasiën echter mee op
ontdekkingstocht naar de leefwereld van gewone Javanen. Ze laat niet na haar eigen
kringen in Batavia en daarbuiten op treffende wijze te tekenen, maar concentreert
zich met name op die veel grotere wereld buiten het kleine cirkeltje van het koloniale
Java. In haar verslag wordt nauwelijks aandacht geschonken aan contacten van De
Wit met de Javaanse aristocratie, die zij ook waarschijnlijk gehad zal hebben. We
vernemen niets van bezoeken aan tempels, beklimming van vulkanen, of poedelen
in het water van een bekende badplaats. In plaats daarvan beschrijft De Wit de rituelen
rondom de rijstoogst op Java en bezoekt ze populaire Javaanse activiteiten als
hanengevechten en vliegeren. De Wits beschouwingen hierover doen verrassend
modern aan omdat ze nalaat een waardeoordeel uit te spreken. Haar persoonlijke
leidraad om die, voor een reiziger, complexe nieuwe wereld in Indië tegemoet te
treden is: ‘De in Holland geijkte maatstaf van fatsoen moet hier ter zijde gelegd
worden. De ziel moet hare nauwsluitende kleeren van vooroordeel afwerpen.’16 Ook
letterlijk moeten die nauwsluitende kleren afgeworpen worden, vindt ze. Volgens
haar zijn Europese mannen en vrouwen op Java veel gezonder dan in de Engelse
koloniën, waar men blijft vasthouden aan de Europese mode. Vanwege het klimaat
is het dragen van sarong en kabaya in de vrije tijd ten zeerste aan te bevelen. Dat
het volgens haar vanuit ‘artistiek oogpunt absoluut verwerpelijk’ is, die
‘stoergebouwde Hollanders’ in broeken met ‘blauwe en gele bloemen, kapellen en
draken’, is echt van ondergeschikt belang.17
Het laatste hoofdstuk van het boek, getiteld ‘In de dessa’, is een rondleiding in de
cyclus van het dagelijkse bestaan van rijstboeren, met als hoogtepunt de rijstoogst
die aanvangt met de viering van ‘de mystieke plechtigheid, de Pari Penganten’, de
rijstbruiloft.18 Haar beeldende beschrijvingen getuigen van cultureel-antropologisch
inzicht en zijn ook nu nog steeds een genoegen om te lezen. De Wit is van mening
dat ‘de eenige manier om den zeden en gebruiken van een land recht te doen
wedervaren, is ze te beoordelen van het standpunt der inboorlingen’.19
Java als het land van de rijstboer in wiens gedragingen je ‘als in een
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spiegel de toestand van het veld ziet’.20 Java, met eeuwenoude ceremonies en feesten
bij het verbouwen en oogsten van rijst, waar het snijden van de halmen net zoals bij
de voorouders (ter ere van de rijstgodin) met een speciaal mesje halm voor halm
gebeurt. Dat min of meer tijdloze Java zet Augusta de Wit in Java: feiten en fantasiën
naast de suikerplantages en -fabrieken van de negentiende eeuw. Waar tijd geld is
en de verwerking van de halmen tot suiker een machinale industrie. Ook hier worden
rondom het verbouwen en oogsten van de riethalmen ceremonies gehouden en feest
gevierd, maar de plantageeigenaar is hier de baas over de tijd. In haar nagelaten
papieren noteerde De Wit achter haar wens ‘West en Oost te verbinden. Dat is wat
wij nodig hebben’, ook nog: ‘Tegenover de machine de geest’. Traditie en
vooruitgang, dat is de combinatie die Java rond 1900 zo fascinerend maakt in de
ogen van Augusta de Wit. In haar eigen woorden: ‘het voortdurend samensmelten
van het poëtische, het legendarische en het fantastische, met de nuchterste
werkelijkheid’.21
Gezien Augusta's uitvoerige belichting van etnologische details is het niet
onbegrijpelijk dat haar vriendin Emily James Putnam in het voorwoord van Island
India22 een vergelijking maakt met het cultureelantropologische standaardwerk The
golden bough van James Frazer (1854-1941), waarvan de twee eerste delen in 1890
verschenen. Frazer onderzocht een grote verzameling mythen en volksverhalen,
puttend uit meerdere culturen en eeuwen, en wijst daarbij op de opvallende
overeenkomsten. Hij is een van de eersten die een verband legt tussen mythen en
rituelen. James Frazer is als classicus verbonden aan de Universiteit van Cambridge
in de periode dat Emily James Putnam-Smith en Augusta de Wit er ook studeren en
publiceert in die tijd ook al op het gebied van de culturele antropologie. Het is heel
goed mogelijk dat Frazers werk Augusta de Wit heeft geïnspireerd. In haar werk
komen rituelen en mythen rondom de oogst herhaaldelijk voor. Regelmatig keert in
haar werk de heilige waringin terug. Uit eerbied en uit angst voor wraak van de geest
die in de boom woont, wordt hij niet omgehakt, hoewel zijn wortels de grond
uitputten. Hij mag midden in de akker blijven staan. In Java: feiten en fantasiën trekt
De Wit ook regelmatig parallellen tussen traditionele Javaanse gebruiken en religie
en de klassieke oudheid.

De godin die wacht
Naast de aandacht voor cultureel-antropologische thema's is er de politieke dimensie.
In haar reisimpressie Java: feiten en fantasiën spelen mislukte oogsten,
hongersnood, ziektes en de Nederlandse bemoeienis van dat moment geen rol van
betekenis. In tegenstelling tot in haar fictionele werk.
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Zowel in Orpheus in de dessa als in De godin die wacht wordt de mannelijke
hoofdpersoon geïnformeerd over de slechte leefomstandigheden van veel Javanen
aan het eind van de negentiende eeuw. Ingenieur Bake constateert in Orpheus in de
dessa met de verbazing van ‘de Hollander voor wie Java het land van Cocagne is’,
‘dat een inboorling gebrek lijdt, waar de vreemdeling rijkdom komt halen’.23 In De
godin die wacht woont de zojuist in Batavia aangekomen jurist Gijs van Heemsbergen
met verbazing het volgende gesprek bij:
Het gesprek werd levendig, het nieuws ‘uit Europa’, dat de mail den
vorigen avond had aangebracht, was onder discussie. Van Heemsbergen
merkte met eenige verwondering hoe goed op de hoogte van Hollandsche
toestanden die kolonisten waren, aan wier doen en zijn zelfs de
intellectueelen in het Moederland zich zoo weinig gelegen lieten liggen.
Bossing, den neef van zijn geleidsman, een bekend advocaat, die zijn
achtduizend in de maand maakte, zooals Hildens hem had verteld, bleek
het gesprek te leiden, hoewel hij maar weinig zei; de anderen wendden
zich telkens tot hem.
‘Ja’, zei er een, de rede van den Minister van Koloniën en de
beschouwingen der Hollandsche couranten daarover besprekend, ‘zij
schijnen het in Holland maar niet te kunnen begrijpen, dat er hongersnood
is op Java. Het idee van Indië als van een land overvloeiende van melk van klappermelk - en honing, is er niet uit te krijgen.’
‘Java, is een Paradijs, en de Javaantjes, dat zijn van die half-idyllische,
half-dierlijke wezens - iets tusschen een bruingeschilderden herder van
Watteau en een orang-oetan in - die de vruchten van de boomen halen en
spelen in de schaduwé’, antwoordde Bossing. [...] ‘Maar het land is toch
rijk’, constateerde van Heemsbergen, die niettegenstaande zijn theoretische
kennis van Indië min of meer datzelfde overgeleverde idee omtrent land
en volk had.
Een beoordelaar der ministeriëele rede, een handelsman, pas terug van
een reis door Midden-Java, waar hij in opdracht van een bank rijstlanden
had geïnspecteerd, antwoordde: ‘Jawel, het land is rijk. Maar de inlander
krijgt den rijkdom niet. Slechte irrigatie; en Chineezen en Arabieren; en
als er dan een misgewas bij komt - ik heb dingen gezien daarginder - een
hel van gruwelen en ellende!’
Hij vertelde van het uitgehongerde land en de menschen, die lagen te
sterven langs den weg.
‘Het is zeker verschrikkelijk! Maar één goede rijstoogst en alles is weer
in orde!’ antwoordde een optimist.
‘Ook voor degenen die dood zijn, zeker.’24
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Via de naïviteit van haar personages draagt De Wit het ethische gedachtegoed uit
waarvan aan het eind van de negentiende eeuw de journalist Brooshooft en de jurist
Van Deventer de belangrijkste politieke woordvoerders zijn.
In de zedenschets De godin die wacht vertrekt hoofdpersoon Gijs van Heemsbergen,
behept met typisch ‘mannelijke’ eigenschappen als ondernemingslust, driestheid,
zinnelijkheid, geleerdheid, ambitie en ongevoeligheid, als Leids jurist naar Indië.25
Zijn verloofde Ada de Grave zal later volgen. Het stel deelt een ware passie voor de
wetenschappelijke studie in ‘Indische rechtstoestanden’ van Ada's net overleden
vader. Maar om verschillende redenen. Voor Ada zal deze studie bijdragen aan het
geluk van duizenden mensen (een goede rechtspraak draagt bij tot het welzijn van
een volk), voor Gijs is de studie louter en alleen als onderzoeksobject interessant,
hij zoekt niet de ‘Inlander àls Inlander’, maar alleen als ‘drager van een bijzondere
rechtsidee’.26 Om die reden wil hij graag in het binnenland van Java als juridisch
ambtenaar geplaatst worden, onder de inheemse bevolking, middenin wat hij noemt
de bouwstof voor zijn werk. Gijs is, of beter gezegd, voelt zich de ‘actieve’ ambitieuze
wetenschappelijke onderzoeker; Ada's rol lijkt een ‘passieve’, zij kopieert het
wetenschappelijke werk en de manuscripten van haar vader. Haar eigen inbreng
bestaat uit het overschrijven van wetenschappelijke artikelen die Gijs volgens haar
goed kan gebruiken voor zijn onderzoek. Daarin blijkt haar keuze telkens een
gelukkige. Gijs ‘stond verwonderd over de instinctieve zekerheid waarmee zij wist
wat hij behoefde. Zij bleek onverzadelijk in de begeerte om zich alles toe te eigenen
wat hem, zijn leven en zijn werk raakte’.27
Eenmaal in Indië aangekomen heeft Gijs veel moeite om zich staande te houden
onder de vele indrukken die op hem afkomen. In zijn eerste brief aan Ada vat hij zijn
verwarring samen met: ‘Het is geen kolonie, het is een wereld.’28 Dit deel van het
boek heeft van Augusta de Wit dan ook toepasselijk de titel: ‘Een zoeker naar het
leven’ gekregen. In tegenstelling tot Ada zal Gijs een lange lijdensweg moeten gaan
om uiteindelijk ‘het binnenste licht’ te bereiken, zoals het laatste deel van het boek
heet. Ada is weliswaar in de ogen van Gijs een breekbaar poppetje, behept met
typische vrouwelijke eigenschappen als: zwak, passief, onschuldig, gevoelig en
schuchter.29 Maar in de praktijk weet zij precies waar ze voor staat en waar ze voor
gaat: namelijk voor de verheffing van het Javaanse volk, ze is van plan om op Java
samen met een vriendin een batikschool voor vrouwen op te richten, en vraagt aan
Gijs om haar te schrijven hoe de Javanen leven, spelen, eten en drinken, en in wat
voor huizen ze wonen. Vragen waarop Augusta de Wit in haar eerste boek Java:
feiten en fantasiën antwoord probeert te geven, maar Gijs van Heemsbergen weet
hierover ook na maanden in Indië niets zinnigs te melden.
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Kortom, Gijs van Heemsbergen heeft moeite met integreren in de koloniale
samenleving in Indië. In zijn frustratie en onvermogen voelt hij zich, zij het met
enige aarzeling, aangetrokken tot de racistische, botte, hardwerkende rijke
suikerfabrikant Bakker. De ondernemer heeft veel macht en status en misdraagt zich
tegenover zijn Javaanse werknemers. Hij biedt Gijs een aantrekkelijke positie aan
als advocaat in een lucratieve zaak die stinkt. Intuïtief reikt Gijs daarop naar Bakkers
tegenpool: de verlichte ‘ethisch aangeraakte’, met hart en ziel werkende controleur
Hendriks. Hendriks is in feite een ontwikkelingshulpverlener avant la lettre, in al
zijn bevlogenheid zeer bevoogdend. Om het lot van de Javanen te verbeteren, hoeven
deze hem alleen maar te volgen in zijn goede werken, zoals het aanleggen van
irrigatiewerken. In zijn vertwijfeling weet Gijs één ding zeker: niet tot de groep
bestuurlijke ambtenaren horen als zijn baas mr. Oldenzeel, president van de landsraad
en rechter. Gijs keurt het juridische systeem dat hij vertegenwoordigt volkomen af.
Hoewel zijn verloofde Ada alleen in het begin en aan het eind van het verhaal als
personage direct aanwezig is, speelt zij als het (‘ethische’) geweten van Gijs een
belangrijke rol in het verhaal.
De godin die wacht biedt een prachtige staalkaart van de koloniale samenleving
aan het eind van de negentiende eeuw. Compleet met sterke dialogen en prachtige
inkijkjes die zo als scènes in een film gebruikt kunnen worden. Het boek ademt de
hoop uit dat bevlogen ‘ontwikkelingswerkers’, als Gerda de Grave en controleur
Hendriks, de dominante aanwezigheid van Nederlanders op Java kan legitimeren.
Augusta de Wit is in haar tijd een van de weinige vrouwelijke auteurs die zich in
haar werk inleeft in het andere geslacht, en de zielenroerselen beschrijft van een
mannelijke hoofdpersoon.30 Dat in Orpheus in de dessa en De godin die wacht vanuit
de perceptie van een mannelijke protagonist het verhaal verteld wordt, is een
welbewuste keuze van De Wit. Als geëngageerd kunstenaar neemt zij in haar werk
de koloniale zaak in Indië kritisch onder de loep. Een zaak waarmee zich tot dan toe
alleen Europese mannen bezig hielden. De overtuiging die De godin die wacht
uitdraagt, is dat zelfbewuste Europese vrouwen als Ada de Grave, vol van bevlogen
dadendrang, daarin verandering kunnen brengen. Een actieve deelname van vrouwen
aan de maatschappij is voor Augusta de Wit altijd een vanzelfsprekendheid geweest.
Tijdens haar docentschap aan de meisjes-HBS in Batavia heeft zij zich principieel
ingezet om haar leerlingen voor haar overtuiging te winnen dat ‘een eigen loopbaan’
te verkiezen is boven een traditioneel ‘jongemeisjesleven thuis’.31
Tot slot: Had ik in mijn tienerjaren naast De stille kracht (1903) van Louis Couperus
ook maar De godin die wacht van Augusta de Wit gele-
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zen. Wat zou ik hebben genoten! Een onverwachte medestander in mijn enthousiasme
voor dit boek vind ik in de auteur Ferdinand Bordewijk, die in 1934, ruim dertig jaar
na het verschijnen van De godin die wacht, naar aanleiding van een enquête onder
letterkundigen in Het Vaderland over ‘Onderschatting en overschatting in de
literatuur’ schrijft: ‘Onderschat werden De Wit, Feylbrief en ik.’
Dat Feylbrief (pseudoniem van J. van Oudshoorn) en hijzelf niet genoeg gelezen
werden, kan Bordewijk zich nog wel voorstellen, maar niet ‘dat het beste werk van
De Wit werd verwaarloosd’. Hij vindt De godin die wacht ‘onze beste Indische
roman, een stoer boek, tekening van sterke karakters en een dichterlijke natuurvisie’.32
In zijn eigen boekrecensies zal hij De Wit blijven aanhalen, want in zijn ogen behoort
De godin die wacht evenals De stille kracht tot de standaardwerken van onze Indische
literatuur.
Bravo Ferdinand Bordewijk! Onder het motto: beter laat dan nooit, neem ik graag
het stokje van u over!
Darja de Wever was werkzaam in het boekenvak voordat zij Nederlands ging studeren
aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft de algemene leiding van Uitgeverij
Stichting Terra Incognita, die publicaties verzorgt op het gebied van historische
reizen. Zij publiceert op het gebied van de Indisch-Nederlandse letterkunde: ze
bezorgde de Javaense Reyse van Rijklof van Goens (1995) en was samenstelster van
de bloemlezing Het is geen kolonie, het is een wereld. Vrouwen bereizen en
beschrijven Indië 1852-1912 (2003). Ze werkt momenteel aan een biografie van de
schrijfster en journaliste Augusta de Wit.
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‘Geven, geven van alles, wat in je was’1
Ems I.H. van Soest (1908-1984)
Vilan van de Loo
Inka lachte soms met een voor een negentienjarige wat àl te bitter lachje
[...]. Wisten, begrepen die menschen dan niet, dat ze juist omdat ze arm
was, maar van heel goede familie, ze haar trots beschouwde als haar eenig
bezit, haar pantser tegen onheusche, kwetsende bejegeningen? Dat ze
evengoed haar fierheid wilde hebben, al reed ze niet in een auto; dat ze
evengoed zelfbewust wilde zijn als ieder ander, die toevallig meer met
aardsche goederen gezegend was! Haar trots was immers geen hóógmoed,
ze beschouwde niemand minder dan zichzelf, maar ze wilde nu eenmaal
niet met haar gevoelens te koop loopen... alles, wat zacht en innig in haar
was, bewaarde ze diep in haar hart [...].2
Gedachten van Inka van der Beelen, die zich zo verweert tegen haar bijnaam ‘de
Pauw’, de gelijknamige titel van het eerste moderne Indische meisjesboek (1930).3
Zeker, Inka is trots, geeft ze voor zichzelf toe, maar met een reden. Ze leeft beneden
haar stand, vindt ze. Het gezin is een aantal jaren geleden verarmd. Haar vader kon
toen geen goede betrekking meer vinden en verzorgt nu alleen de administratie voor
een klein hotel; moeders bloemenwinkel brengt weinig geld op. Inka levert op haar
manier een bijdrage aan het overleven van het gezin: ze werkt in de grote stad op
kantoor, woont in een pension en stuurt maandelijks geld naar huis.
Met deze situatie schetste schrijfster en journaliste Ems van Soest een meisjesleven
zoals zijdat zelf kende: ‘Ik heb altijd getracht het Indische leven, mijn leven zo precies
mogelijk weer te geven.’4 Herkenning wilde ze haar lezeressen bieden, precies zoals
ze dat zelf in haar boeken zocht. Zij had uiteenlopende diploma's behaald (onder
andere steno: systeem Prins van Leeuwen) en vervulde een betrekking op een groot
kantoor in Semarang. Net als haar hoofdpersoon Inka hield ook Ems van gedichten.
Maar nog meer van schrijven. Als jong meisje deed ze mee aan een wedstrijd van
De reflector, won de eerste
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Ems van Soest (collectie Lilian Ducelle).
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prijs in de categorie zes tot tien jaar en mocht dus tien boeken uitzoeken: ‘Mijn keus,
gedaan bij Toko G.C.T. van Dorp & Co te Semarang, varieerde van Zeven Jongens
van A.C.C. de Vletter, tot het Cirkuskind van Felicie Jehu en de Kinderbijbel van
Pontoppidan.’5
Hiermee begon een glanzende carrière als publiciste van meisjesboeken, romans,
feuilletons en de latere Moesson-artikelen vol weemoed en verlangen. Een bijzondere
carrière, met ups and downs, met jaren vol roem en eer, maar ook met jaren waarin
zij, ooit gevierd en gelauwerd, moest uitleggen wie zij was. Daarvoor schoten woorden
te kort, want haar leven omspande twee wereldoorlogen, grote maatschappelijke
omwentelingen, een Indische jeugd en Haagse kantoordagen. Die elementen zijn
terug te vinden in haar werk, en meer dan dat. Juist door die grote veranderingen
opent zich een venster dat uitzicht biedt op de leefwereld van vrouwen in Indië,
waarover Ems herhaaldelijk schreef. Als vrouw? Ja. Ems van Soest groeide op in
een tijd waarin vrouwen golden als ‘personae miserabiles’, mensen die voor de
Nederlandse wet onmondig waren. De conservatieve moraal dicteerde dat ware
vrouwelijkheid zich uitte in een bestaan als echtgenote-van en moeder-van. Vrouwen
die intelligent en ambitieus waren, begrepen dat zij moesten woekeren met de
mogelijkheden die ze hadden. Uitzonderlijke vrouwen schreven voor de krant, reisden
en publiceerden reisverslagen, of leefden stug een onafhankelijk bestaan. Schrijven
als vrouw, leven als vrouw, met alle kansen en beperkingen die er waren, dat keert
terug in het leven en werk van Ems van Soest. In kleine details, maar ook in grote
kwesties, is dit vrouwelijk perspectief aanwezig. Zeker als het om drie levensvragen
gaat: wat zal de toekomst brengen, wat is het juiste om te doen en heeft het leven
eigenlijk wel zin?

‘Altijd weer nieuwe moed’
Met De Pauw (1930) begon het succes van Ems van Soest. Ze zou ruim twintig jaar
regelmatig meisjesboeken publiceren. Volgens het bekende recept: opgewekt van
toon, positief van inhoud, en met zelfstandige meisjes in de hoofdrol die in de regel
een gelukkig huwelijk sloten. Zo was het traditionele vrouwbeeld dat deze decennia
beheerste, en dat de meisjesboeken zo'n succes behaalden, kwam ook doordat ze
goed op de moraal aansloten. Het waren boeken die men rustig in handen kon geven
van de jonge generatie. De ster van Ems van Soest steeg: de pers was haar gunstig
gezind, lezeressen verslonden haar boeken en zelfs de jonge prinsesjes op Soestdijk
schreven fan mail. Indië was een constant element in deze boeken, soms als
achtergrond, dan weer als doordringende factor die toon en sfeer bepaalde. Echt
‘Indische romans’ zou Ems voor volwassenen schrijven, toch was Indië in de
meisjesboeken zelden afwezig.
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De Pauw (1930).
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Hoe zou dat ook anders kunnen? Indië was deel van Ems van Soest. Zij was twee
jaar toen ze met haar ouders uit haar geboorteplaats Hilversum naar Midden-Java
ging. Haar eerste bewuste indrukken moeten die van de thee-onderneming
Ngargoloko-Malebari zijn geweest. Daar groeide ze op in een liefdevol en bijzonder
gezin. Haar vader Willem van Soest (1865-1932), haar Padangse moeder Emma van
Angelbeek (1867-1945)6 en haar twee broers Wim (1896-1928) en Jan (?-1963). Een
familie die talent had om te schrijven: Wim publiceerde onder de schuilnaam ‘Theo’
in De Reflector, moeder had onder meer in de Preangerbode geschreven en dan was
er nog overgrootvader Johannes van Soest (1807-1850),7 destijds bekend van de
Oost-Indische bloempjes; Gedichtjes voor de Nederlandsch-Indische jeugd (1846).
In de Moesson-artikelen zou Ems keer op keer het geluk beschrijven van een
Indische jeugd; in haar meisjesboeken bleef dat merendeels op de achtergrond.
Meisjes moesten vooruit kijken, naar de toekomst, en die was voor meisjes duidelijk:
trouwen, huishouden en kinderen krijgen. Ziehier, het vrouwelijk perspectief dat als
‘normaal’ gold. Die weg volgen de meeste jonge meisjes in deze boeken dan ook.
Maar al in haar tweede boek Op den achtergrond (1931) laat Ems zien dat het ook
anders kan lopen. Wanneer Gritty ontdekt dat de man van wie ze houdt, de voorkeur
geeft aan haar zusje, kiest ze een andere levensweg. Niet als een mindere weg, en
daarmee wees Ems haar jonge lezeressen indirect op een alternatief. Gritty glipt 's
avonds uit de ouderlijke woning, om beter na te kunnen denken:
Ze keek naar de djalaks; naar de zonneblikkering rondom, op de kiezels,
op de dakpannen; naar alle lichte blijheid rond haar, die geen droefheid te
dulden scheen.
En ze wierp het hoofd achterover, in een jubelend sterk gevoel van jong
zijn, van nog veel, veel jaren te kunnen maken tot vreugdeboden, door
haar stille werk op den achtergrond, dat niet anders beoogen wilde, dan
een klein beetje zon om zich heen te verspreiden...
[...] ze zou schrijven, zich aan dat àllerliefste werk wijden, dat werk, dat
haar een tweede leven gaf als het ware, het werk, waaruit ze altijd weer
nieuwe moed kon putten, als de werkelijkheid dor en triest schéén....8
Zo laat Ems van Soest weten: er is een ander en volwaardig bestaan mogelijk naast
dat van het huwelijk. Werk hebben waarin je vervulling vindt, waardoor je je kunt
‘ontplooien’ zoals het tegenwoordig heet. Een vrouwelijk perspectief dat zeker in
populaire meisjesboeken voorzichtig gebracht moest worden, maar dat er wel stond,
en hier en daar terug keerde. Het bood uitzicht op een zelfstandig bestaan, zoals
mannen dat vanzelfsprekend bezaten.
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Ems van Soest en haar moeder Emma van Angelbeek (collectie Lilian Ducelle).
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‘Tusschen twee werelden’
In 1938 verscheen Theeland, de eerste roman die Ems van Soest voor volwassenen
schreef. Anders van toon, zwaarder van inhoud. Het boek vertelt over de twintig
jaren die het Hollandse echtpaar Maria en Willem van Renkum doorbrengen op de
Indische thee-onderneming Bariloko Ngargomali. Een moeilijke tijd, door de grote
afhankelijkheid van de oogst, het gebrek aan geld, het opvoeden van de kinderen,
de vaak problematische maar soms harmonieuze omgang met de Indonesische
bevolking. Het verhaal eindigt tragisch: ondanks al die lange werkdagen moet de
onderneming verkocht worden.
De meeste gebeurtenissen in Theeland zien we door de ogen van Maria van
Renkum. Zij verliet een villa in het Gooi om Willem naar Indië te volgen en besloot,
wat er ook gebeurde, achter hem te staan. Dat impliceert niet dat zij een passieve
vrouw is, Maria heeft temperament genoeg om zich wezenloos te ergeren aan anderen
en verveelt zich in de eenzaamheid die haar kan overvallen. Na een aantal jaren
overlijdt haar man. Hun oudste kind sterft en de twee die haar overgebleven zijn,
willen weg uit Indië. Wat te doen? Zoals de Nederlandse huwelijkswet eist, heeft zij
haar echtgenoot gevolgd. Anderzijds is zij met Indië vergroeid geraakt. Maria gaat
terug. Als ze op de kade staat en naar de boot kijkt die hen naar Nederland zal voeren,
maakt ze de balans op:
Twee graven laat zij in Indië achter. Twee levenden voert zij met zich
mee. Haar hart is verdeeld tusschen twee werelden, maar zij weet, dat de
levenden haar meer nodig hebben.9
Als een ‘goede moeder’ volgt Maria haar kinderen, zoals ze eerder een ‘goede
echtgenote’ was. Een klassiek vrouwenleven, een leven bij de gratie van anderen,
waarin opoffering belangrijk is. Maar ook een leven dat juist daardoor nieuwe
mogelijkheden bood, uitzonderlijke ervaringen en inzichten gaf, die Maria van
Renkum in haar mooie Gooise villa nooit had opgedaan. Was dit het juiste om te
doen?
De vraag lijkt gemakkelijker te beantwoorden in Een wajang in Gods handen
(1946). De haat tegen Japanners is voelbaar (‘Vunzig dwergentuig!’10), de wanhoop
om de veranderingen die in Indië plaats vinden evenzeer. In Den Haag zal Ems van
Soest daar ontzet kennis van hebben genomen. Misschien was Indië voor haar het
droomland gebleven? In Nederland verloor ze haar moeder en verloor ze bij de
bombardementen op het Bezuidenhout veel dierbare familie-eigendommen. Daarna
wachtte een lang gevecht met de Nederlandse bureaucratie over de vergoeding van
materiële schade. Ems werkt dan weer op kantoor. De gloriejaren als schrijfster van
meisjesboeken zijn voorbij.
In de jaren '60 en '70 wordt haar leven almaar moeilijker. De broer met wie ze
woonde, overlijdt, haar ogen gaan achteruit. Ze heeft wei-

Indische Letteren. Jaargang 20

68
nig inkomsten en moet erg zuinig leven. En ze vereenzaamt. Indië is weg. Wat moet
ze, in dat kleine kamertje in het bejaardentehuis?

‘Summum van weelde’
In 1977 stond er in het blad Tong Tong een oproep.11 De redactie vroeg om gegevens
van de schrijfster Ems van Soest, kennelijk niet wetend dat deze in dezelfde stad
woonde. De vrouw achter de oproep was journaliste en uitgeefster Lilian Ducelle,
die al snel Ems wist over te halen om haar herinneringen aan Indië te publiceren.
Een lange reeks artikelen volgde, met vele foto's uit Ems' persoonlijke archief. Zij
keek terug naar het verleden, naar het vooroorlogse Indië en vertelde daarover.
Idealiserend, maar met veel feiten. Soms schreef Ems artikelen waarin ze zich
ontpopte als een geestig vertelster die destijds scherp had rondgekeken en de meest
curieuze details had weten te onthouden. Maar dat idealiseren stond voorop. De
droefheden die er waren, kregen een theatrale beschrijving, waardoor ze minder
droevig leken. Het huwelijk van haar ouders werd een sprookjeshuwelijk, haar broers
de beste mannen die ooit hadden geleefd en de thee-onderneming een hemelse
omgeving waar een kind gelukkig opgroeide. Een voorbeeld:
Die tuin! Wat moet mijn vader daar een liefde, geduld, creativiteit in
hebben gelegd! Hoe werd mijn moeder nooit moe dat werk van zijn handen,
in samenwerking met de natuur, te prijzen! En hoe nam ik dat summum
van weelde als iets vanzelfsprekends aan.12
Ja, Ems keek terug met een vastberadenheid die geen enkele wanklank toeliet. Haar
leven was rijk geweest aan uitersten. De veiligheid van de tuin, de glorie van haar
carrière, maar ook de verschrikkingen van de oorlog en het nooit-meer-terug-kunnen
naar Indië. En de eenzaamheid in het bejaardentehuis, die opgeheven werd door de
weemoeds-artikelen in Moesson. Daar kwamen brieven op van anderen, die Indië
ook zo misten.
In hetgeen ze publiceerde leek ze het antwoord te geven: de zin van haar leven
was onverbrekelijk verbonden met Indië. In alles wat ze schreef, keerde Indië terug,
waarheen ze ook ging, ze herkende ze Indië. Haar laatste jaren vulde ze met herinneren
aan wat voorbij ging: weer Indië. Ems overleed in 1984. Moesson herdacht een
Indisch schrijfster: als een opmerkelijk auteur en ook, en misschien vooral een
bijzondere vrouw.13
Vilan van de Loo is conductrice van het Damescompartiment Online.
http://www.damescompartiment.nl/

Eindnoten:
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13 Lilian Ducelle. ‘Afscheid van Ems v. Soest’. In: Moesson 28 (1984), nr. 17 (15 april), p. 4-5.
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Beb Vuijk (midden) als enige ‘Nederlandse’ journaliste met president Sukarno (met tropenhelm)
tijdens diens reis door de Molukken eind 1951 begin 1952 (bron: familiearchief).
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Beb Vuijk
Twee vaderlanden en twee werelden
Bert Scova Righini
Vooraf
In het voorjaar van 2001 nam ik het besluit een biografie te gaan schrijven. Een
dergelijke beslissing is gauw genomen, maar dan komt de vraag: wiens leven wil ik
gaan beschrijven. Voor mij was allereerst van belang dat degene waaraan ik geruime
tijd mijn aandacht zou gaan wijden, een boeiende en authentieke persoonlijkheid
moest zijn. Daarnaast had ik in die tijd een bijzondere aandacht voor de Molukken,
onder meer vanwege het feit dat zich in deze archipel nog een aantal goed
geconserveerde forten uit de VOC-tijd bevindt.
Een dynamische, interessante persoonlijkheid en de Molukken: het kan bijna niet
anders of je komt terecht bij de schrijfster Beb Vuijk, bij velen misschien veel minder
bekend vanwege haar literaire werk dan om haar kookboeken, waarvan het Groot
Indonesisch kookboek uit 1973 de enorme oplage van bijna 300.000 exemplaren
heeft bereikt. Voorzover u wel redelijk bekend bent met haar oeuvre, is dat
waarschijnlijk vooral vanwege haar bekende vooroorlogse boek Het laatste huis van
de wereld (1939), dat een schets van haar bestaan op de Molukken geeft. Behalve
Beb Vuijk is er slechts één andere Nederlandse auteur die het leven op de Molukken
literair heeft verbeeld. Dat is de schrijfster Maria Dermoût, die haar eigen ervaringen
op de eilandengroep vooral heeft verwerkt in de roman De tienduizend dingen (1955),
maar ook in bijvoorbeeld de verhalenbundel Het spel van tifa-gongs (1954). Dat
gebeurt echter op volstrekt andere wijze dan bij Beb Vuijk: staat bij Dermoût het
mysterieuze en mystieke element van het ‘oosterse leven’ op de voorgrond, bij Beb
juist de natuurbeleving en het alledaagse leven.

Jeugd in Holland
Voordat ik nader inga op wat Beb heeft geschreven over de Molukken en - nog
belangrijker - over het leven in het naoorlogse Nederlands-
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Indië en over het leven in het onafhankelijke Indonesië, zoals dat terug te vinden is
in mijn najaar 2005 te verschijnen proefschrift Een leven in twee vaderlanden: Een
biografie van Beb Vuijk, eerst iets over haar jeugd. Ze wordt op 11 februari 1905 in
Delfshaven als eerste kind geboren uit relatief welgestelde ouders met een halfbloed
Indo-europese vader en blanke moeder. Ze is dus een tweede generatie Indo-europese
met een kwart Indisch bloed. Haar vader is op zeer jonge leeftijd door zijn Hollandse
vader, een tabaksondernemer in het regentschap Besoeki, naar Nederland gezonden
voor zijn opvoeding. Voorzover valt te achterhalen hebben zijn Indische genen nooit
geleid tot het verlangen terug te keren naar zijn geboorteland. Hoe anders ligt dat
met zijn dochter. In haar autobiografische terugblikken heeft Beb herhaalde malen
opgemerkt dat ze zich al op jonge leeftijd bewust werd van haar Indische achtergrond
doordat ze uitgescholden werd voor neger, indiaan of liplap. Tezamen met haar sterk
jongensachtige gedrag en haar aversie tegen een burgerlijke leefwijze, ontstaat bij
haar het gevoel apart te staan van anderen en in relatie hiermee de wens naar Indië
te willen. Hoewel herinneringen aan het eigen verleden niet zelden bewust of
onbewust egostrelende mythische proporties aannemen, lijkt Bebs bewering over
haar verlangen naar de kolonie tamelijk betrouwbaar. Immers in haar op achttienjarige
leeftijd in het christelijke gezinsblad Eigen haard gepubliceerde eerste kinderverhalen
speelt Indië op de achtergrond altijd een rol. Na op 23-jarige leeftijd een vergeefse
poging te hebben ondernomen een baan te vinden in Indië, is het twee jaar later zover:
ze vertrekt naar het geboorteland van haar vader om lerares en groepsleidster te
worden bij de Soekaboemische Opvoedingsgestichten, een internaat voor
verwaarloosde of verweesde Indo-europese meisjes en jongens. Op de boot voltrekt
zich een in die tijd niet ongebruikelijk romantisch scenario: ze ontmoet de theeplanter
Fernand de Willigen die haar op de rede van Sabang ten huwelijk vraagt. Twee jaar
later gaat ze met hem naar het nauwelijks door de westerse beschaving beroerde
Molukse eiland Boeroe om daar de kajoe-poetihplantage van Fernands vader nieuw
leven in te blazen, een min of meer noodgedwongen stap omdat Fernand door de
wereldwijde economische crises in de dertiger jaren door de zogenaamde theerestrictie
werkloos is geworden.

Schrijfster op en over Boeroe
Op Boeroe begint Beb te schrijven over het leven en haar leven in Indië, in eerste
instantie niet literair, maar als huisvrouw en als plantersvrouw. Vanaf september
1933 tot eind 1940 verzorgt ze achttien afleveringen van de rubriek ‘Brieven van
een huisvrouw op een buitenpost’ in De huisvrouw van Indië, maandblad voor de
huisvrouw in Indië van de afdeling Batavia. Ze begint haar journalistieke arbeid voor
het
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maandblad met een onderwerp dat altijd een belangrijke plaats in haar leven en
literaire werk heeft behouden: de tuin. Als ze op het eiland aankomt, treft ze om het
huis een verwaarloosd groot stuk grond van een hectare aan. Beb neemt direct met
voortvarendheid de tuinontginning ter hand door de grond om te ploegen, bedden
aan te leggen en vervolgens een grote variëteit aan groenten en kruiden te zaaien.
Dat laatste doet ze vooral omdat op het eiland, zo constateert ze met teleurstelling,
nauwelijks groenten zijn te verkrijgen. In een paar afleveringen houdt ze haar
lezeressen op de hoogte van de tuinvorderingen. Aanvankelijk lijkt haar arbeid een
succes te worden, maar uiteindelijk blijkt de grond van de tuin toch te dor en te
onvruchtbaar. De abonnees van het maandblad worden ook deelgenoot gemaakt van
andere onderdelen van het huisvrouwenbestaan zoals de viering van Kerstfeest, de
productvoorraad in de toko's op het eiland, het reilen en zeilen in Bebs keuken, de
dierenhuishouding en de komst van de KPM-boot die voor Beb en haar man en de
twee andere Europese echtparen op het eiland een aangename afwisseling vormt op
het harde en saaie bestaan.
Het zijn evenwel niet alleen ‘vrouwenpraatjes’ die ze in haar rubriek verkoopt. Ze
laat ook duidelijk merken dat ze een plantersvrouw is die het wel en wee van de
onderneming zeer ter harte gaat. Ze beschrijft hoe de kajoe-poetihwinning in zijn
werk gaat en met welke moeilijkheden haar man en zij geconfronteerd worden bij
het weer op poten zetten van de onderneming. De traditionele gewoonten van de
Boeroenese stokers in de door Arabieren en Chinezen beheerste kajoe-poetihcultuur
vormen het belangrijkste beletsel om een op westerse leest geschoeide onderneming
op te zetten. Voortdurend laat Beb ook blijken maar weinig inlevingsvermogen in
de inheemse Molukse cultuur te hebben, een houding die ze tot haar dood zal
behouden. Haar betrokkenheid bij het ondernemingsgebeuren mondt tijdens een
verlof in Nederland van begin 1937 tot begin 1938 uit in een bijna wetenschappelijke
verhandeling over de kajoe-poetihwinning in een feuilleton voor het Haarlems
dagblad, getiteld ‘In het laatste huis van de wereld: brieven uit de Molukken’. Nergens
in de literatuur over Nederlands-Indië krijgt men zo'n goed inzicht in deze
landbouwcultuur. Tot op de dag van vandaag is het onmisbare informatie voor degene
die zich wil verdiepen in dit tropisch gewas.
Delen van haar rubriek voor het huisvrouwenblad en van haar feuilleton voor het
Haarlems dagblad zal ze vrijwel letterlijk overnemen in haar eerder vermelde boek
Het laatste huis van de wereld, vaak wel een kroniek van het Boeroenese leven
genoemd, waarbij onder kroniek volgens de dikke Van Dale wordt verstaan: een
verhaal van gedenkwaardige en chronologisch gerangschikte gebeurtenissen zonder
dat tussen deze gebeurtenissen een onderlinge samenhang hoeft te bestaan.
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Het huis van Beb Vuijk en haar man te Namlea op Boeroe (‘het laatste huis van de wereld’).
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Het boek laat zich echter ook anders typeren - als een loflied op een avontuurlijk
bestaan. Wellicht het sterkst en het meest literair vindt dit zijn uiting in de beschrijving
van prauwtochten die Beb maakt langs de kust van Boeroe; een onderwerp dat ook
in enkele andere verhalen van haar terugkomt. Met korte zinnen en eenvoudige taal
roept ze op warme, lyrische én vrouwelijke wijze de stemming op die de natuur, de
zee en het leven in de Molukken bij haar teweegbrengen. Behalve in de wijze waarop
ze een sfeer weet op te roepen is het verslag van de prauwtochten ook in een ander
opzicht typisch vrouwelijk en mede daardoor uniek in de Indisch-Nederlandse
literatuur: ze beschrijft de reis van een sociale eenheid, bestaande uit het gezin De
Willigen en hun bedienden. Beb betrekt het doen en laten van elk lid van het
reisgezelschap in het verhaal, waardoor een te langdurige aandacht voor landschap
en omgeving wordt voorkomen, en daarmee het gevaar dat verveling in het verhaal
sluipt. Bij wijze van voorbeeld een klein citaat uit de beschrijving van zo'n prauwtocht:
Eerst als wij reeds vlak onder de kust van Ambelau [een eiland ten
zuidoosten van Boeroe] zijn gekomen, bollen de zeilen opnieuw uit. Het
wildhout groeit hier van de vloedlijn tot de bergkammen. We liggen languit
op de bultzakken in de roef; vermoeid van de langzame uren op de
fonkelende zee, genezen onze ogen in het groen van dit land. Het is vloed,
bomen buigen zich diep over het water, tijgerorchideeën hangen in lange
bloesemtakken naar beneden en het geurt er naar kenanga. Op een kleine
kaap in zee ligt een witte missigit [moskee], de dakspits met zink bekleed,
tussen rode en gele struiken. Brede treden stijgen uit het water omhoog,
terzijde afgesloten door een wit stenen muurtje.1
Een heel andere kant van Beb leren we kennen als ze kritiek uitoefent op het koloniale
milieu. Ook dat doet ze in Het laatste huis van de wereld, maar ook bijvoorbeeld in
de recensies die ze schrijft voor het Bataviaasch nieuwsblad en de Indische courant.
Naar eigen zeggen heeft haar kennismaking met Du Perron in april 1938 en daarna
met zijn vriendenkring, er in belangrijke mate toe bijgedragen dat ze zich kritisch
tegenover het koloniale bewind is gaan opstellen. Ook hier wil ik een passage uit
Het laatste huis van de wereld citeren:
Vrijwel iedereen die in Indië aankomt met het doel hier een werkkring te
vinden, is reeds begonnen te veranderen. De bescheiden man die zich te
Genua heeft ingescheept, is vele graden belangrijker geworden, wanneer
hij te Priok aan wal stapt. Het is een oxydatieproces van de ziel, waaraan
geen mens ontkomt. [...] De Compagnie is in de rechten getreden van de
Inlandse hoofden en driehonderd jaar lang is iedere
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nieuweling bij aankomst in Indië automatisch hoofdman geworden, een
leider, een zeer belangrijk persoon. [...] Maar op de buitenbezittingen [...]
is iedere Europeaan een vertegenwoordiger van het Gezag, mens en
symbool tegelijk en dit symbolisme wordt de meesten fataal. Op deze
plaatsen is de belangrijkheid van de Europeaan omgekeerd evenredig aan
het aantal en waar dit tot een of twee teruggelopen is, wordt het gevaarlijke
oxydatieproces zeer versneld. [...] Geen vriend raadt hem, geen vijand
hoont openlijk zijn dwaasheid. Eenzaam is hij onder duizenden, die als
een vorst tegen hem opzien. [...] Slechts enkelen zijn door hun aanleg en
karakter voorbeschikt om het invreten van hun eigen hoogwaardigheid te
doorstaan.2
In andere passages van haar literaire werk wordt laatdunkend gesproken over het
culturele niveau van civiele en militaire gezaghebbers. Tegelijk laat ze er weinig
misverstand over bestaan hoe tevreden ze is met haar eigen welhaast erudiete
ontwikkeling. Haar vaak onuitgesproken, maar voor de goede verstaander wel
duidelijk herkenbare, elitaire bewustzijn ontwikkelt Beb overigens al op jonge leeftijd,
en zal ze haar hele leven behouden.

Oorlogsjaren
De verschrikkingen van de Japanse bezetting ervaart Beb aan den lijve in drie kampen.
In het in 1989 gepubliceerde, sterk geredigeerde Kampdagboeken registreert ze op
sobere, ingetogen en bijna afstandelijke wijze het leven in het kamp Kampong
Makassar. In de na de oorlog verschenen journalistieke artikelen over haar internering
en kampleven treedt een nuchtere vrouw naar voren, die af en toe laconiek en soms
zelfs ironisch over voorvallen praat. Of ze werkelijk zo onderkoeld de gebeurtenissen
over zich heen heeft laten komen, mag worden betwijfeld. Nagelaten
privé-documenten en het feit dat ze in haar privé-leven eigenlijk nooit meer over
haar kamptijd heeft willen praten, doen anders vermoeden. Veel sterker dan in haar
oorspronkelijke dagboek laat ze in Kampdagboeken haar ergernis blijken over het
vasthouden aan de vrouwencultuur in het kamp, in weerwil van de ellende die de
vrouwen meemaken. Beb zegt vaak de kamphut te zijn ontvlucht om niet te hoeven
luisteren naar het gepraat van vrouwen waarin roddel, recepten en
toekomstvoorspellingen de belangrijkste gespreksstof zijn. Ook de racistische houding
van haar lotgenoten roept haar aversie op. Veertig jaar na de oorlog doet ze in een
interview de krasse uitspraak: ‘Ik heb in de kampen meer last gehad van vrouwen
dan van Japanners. Veel vrouwen waren ronduit racistisch.’3
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Schrijfster in en over het naoorlogse Indië en het onafhankelijke Indonesië
Na de oorlog komt er een nieuw element bij in haar sociale bewustwording: ze maakt
een expliciete politieke keuze voor de Indonesische onafhankelijkheid. Zelfstandigheid
is naar haar oordeel met name onvermijdelijk geworden als gevolg van de grote
ontberingen die het Indonesische volk heeft moeten doorstaan tijdens de bezetting.
In Kampong Makassar veroorzaakt ze al commotie bij andere bewoonsters door haar
pro-Indonesische opstelling. Nauwelijks drie maanden na de Japanse capitulatie,
wanneer de bersiap met zijn verschrikkingen volop woedt, tekenen Beb, Wim
Wertheim en Jacques de Kadt als enigen in de Nederlandse kolonie een manifest
waarin het beleid van de luitenant-gouverneur-generaal Van Mook krachtig wordt
afgewezen. De laatste erkent weliswaar het streven naar zelfstandigheid van het
Indonesische volk, maar dat moet langs de weg der geleidelijkheid en altijd onder
het uiteindelijke gezag van Nederland worden gerealiseerd. Voor Beb en haar twee
medestanders is dat vooroorlogse wijn in nieuwe zakken: zij willen een onafhankelijk
Indonesië, vrij van elke politieke overheersing.
In de jaren daarna zal Beb consequent publiekelijk van haar pro-Republikeinse
opstelling getuigen, niet alleen als een van de weinigen van het Europese volksdeel,
maar ook - voorzover ik weet - als enige bekende vrouw. In de rijk geschakeerde
linkse Nederlandse dagbladpers van die jaren neemt ze stelling tegen het Nederlandse
beleid. Herhaaldelijk sneert ze naar de ‘koloniale mevrouwen’, die niets hebben
geleerd in de afgelopen jaren en zo snel mogelijk weer hun hoog boven het volk
verheven positie willen innemen. Ze neemt zelfs min of meer de pemoeda's in
bescherming, in haar ogen verwarde en ondervoede jongeren, door Japan kunstmatig
opgevoed in een militair ideaal en, zoals ze opmerkt, ‘geestelijk weerloos door 300
jaar koloniaal regime’.4 Ze bezoekt regelmatig Republikeins gebied, waaruit ze meldt
dat jonge Indonesische strijders snakken naar Nederlandse cultuur en literatuur. Maar
het is niet alleen politiek wat de klok slaat in Bebs strijdbaar geschreven artikelen.
Haar vrouwelijke kant laat ze doorklinken in sfeervolle impressies van kleine
ontmoetingen en gebeurtenissen, aan het eind wel met een politiek boodschapje.
Uit het voorgaande ontstaat wellicht de indruk met een politiek radicale vrouw op
de uiterste linkervleugel van doen te hebben. Ten onrechte: van stonde af behoort
zij, zoals het overgrote deel van de kleine progressieve minderheid in de kolonie, tot
het kamp van Sjahrir, de sterk westers georiënteerde politicus die gedurende de hele
onafhankelijkheidsstrijd altijd naar een compromis met Nederland is blijven streven.
Met de literaire kring rondom hem, bijna allen westers
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opgeleid, Nederlands sprekend en niet islamitisch, heeft Beb een levenslange band
onderhouden. Men zou zelfs kunnen zeggen dat wat betreft culturele en politieke
oriëntatie slechts graduele verschillen hebben bestaan tussen het Nederlandse
volksdeel in de kolonie en de Indonesische elite rondom Sjahrir: alleen over de aard
van de politieke onafhankelijkheid was men het wezenlijk oneens.
Een bijna onlosmakelijke consequentie van haar politieke opstelling is de keuze
voor het Indonesisch staatsburgerschap in 1950. Waarschijnlijk is ze niet louter uit
overtuiging Indonesische geworden, maar heeft op de achtergrond ook een
pragmatische overweging een rol gespeeld: in het onafhankelijke Indonesië verliezen
de Nederlanders hun recht op het bezit van grond en Beb en Fernand hebben op
Boeroe nog steeds hun kajoe-poetihplantage. In de jaren na de onafhankelijkheid is
Beb verbonden aan de Sjahrir-krant Indonesia raya, waarvoor ze onder meer twee
reisreportages verzorgt: één over een tocht langs de rivier de Kapuas in West-Borneo
en één over de haar zo vertrouwde Molukken, waarin dan net de RMS-opstand is
neergeslagen.
De reis naar de Molukken maakt ze in het journalistieke gevolg van president
Soekarno, die zoals bekend vele grote reizen door de archipel heeft gemaakt om het
nationaliteitsbesef van de zo heterogene bevolking aan te wakkeren. Beb is in haar
reisverslag niet mals met kritiek op de door een bovenlaag van christelijke Molukkers
gedragen RMS, die in haar ogen is gemanipuleerd door Nederlandse officieren en
door Ambonnezen uit het voormalige bataljon van Westerling. Daarentegen is ze
één en al bewondering voor Soekarno en zijn inspanningen het conflict in de
Molukken op te lossen. Weliswaar heeft ze ook oog voor de onvolkomenheden in
het bestuur van de jonge Republiek op de Molukken - en ook elders in de archipel
-, maar in vergelijking met de scherpe toon die ze altijd heeft aangeslagen over het
feilen van het Nederlandse regime blijft haar kritiek gematigd. Aan haar oordeel over
de RMS-opstand zal ze altijd blijven vasthouden, zoals onder meer blijkt uit een
aantal anoniem gepubliceerde artikelen in Vrij Nederland in de jaren zestig.
Vijf jaar later is haar houding jegens Soekarno honderdentachtig graden gedraaid,
vooral vanwege de toenemende repressie van zijn bewind en de steeds groter
wordende invloed van de communistische vakbonden en partij. De rondom Sjahrir
verenigde pro-westerse intelligentsia is naar de marge verdrongen. Een aantal van
hen is gevangen gezet, wel overigens in relatief comfortabele omstandigheden Soekarno heeft in vergelijking met Soeharto zijn politieke tegenstanders altijd vrij
coulant behandeld. Beb besluit begin 1958 Indonesië te ontvluchten. De toelating
tot Nederland wordt Beb vanwege haar pro-Indonesische opstelling in het verleden
aanvankelijk geweigerd. Pas eind 1958 krijgt ze een tijdelijke verblijfsvergunning,
nadat vele lite-
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raire vrienden voor haar in het geweer zijn gekomen. Nog vele jaren daarna moet ze
steeds een verlenging van de verblijfsvergunning aanvragen.

Twee vaderlanden
Bebs leven heeft zich in twee landen afgespeeld: bijna dertig jaar als volwassene in
Nederlands-Indië en Indonesië, haar jeugd en ‘oude dag’ in Nederland. Op wat haar
houding in emotioneel en verstandelijk opzicht door de tijd heen jegens deze landen
is geweest, heeft Beb zich altijd heel reëel, nuchter, en - heel bijzonder - in dezelfde
zin uitgelaten. Wanneer zij eind 1946 begin 1947 voor een kort verlof in Holland is
merkt ze in een artikel voor Vrij Nederland op: ‘Daarginds [Nederlands-Indië] ben
ik thuis en hier kwam ik vandaan of ging ik hierheen en kwam ik daar vandaan. Ik
zal terug varen en weerom komen, onder een heldere hemel verlangen naar dit
gedempte licht zoals ik nu soms op deze vroege avonden huiverend een vlammend
landschap oproep.’5 In haar nooit voltooide roman Genegenheid is verraad uit de
beginjaren vijftig geeft ze op scherpe wijze de dualistische positie weer van de
Indonesische hoofdfiguur die vriendschap sluit met en opgaat in de wereld van een
westerse, blanke collega; haar boodschap is dat een emotionele betrokkenheid op
iemand uit een andere culturele en raciale wereld nooit tot vereenzelviging kan leiden,
omdat men geworteld blijft in de eigen achtergrond. Wanneer ze in 1958 de journalist
en politicus Jacques de Kadt schrijft over haar vlucht uit Indonesië, vertelt ze over
een discussie met de dichter Han Resink die in Indonesië is gebleven, mede vanwege
zijn opvoeding in de Javaanse cultuur. Ze schrijft dan: ‘Men kan van nationaliteit
veranderen, men kan niet van traditie veranderen. Marsmans woorden [Beb doelt op
Marsmans uitspraak over morele integriteit: “Rechtop staan als een recht man op
een recht schip”] die ik hierboven aanhaalde zijn voor Han literatuur, maar voor mij
zijn ze meer, ze stromen in mijn bloed [...], wij kunnen beiden van Indonesië zeggen:
Ons Vaderland, maar van het Indonesisch kunnen wij niet zeggen: Onze Taal of de
Indonesische literatuur onze literatuur.’6
In de titel van haar laatste en wellicht beste literaire werk, de verhalenbundel De
eigen wereld en die andere uit 1969, geeft Beb ook pregnant aan hoezeer andere,
met een raciale achtergrond verbonden, culturele werelden verschillend blijven. Rob
Nieuwenhuys heeft regelmatig gezegd tussen twee vaderlanden te hebben geleefd,
van Beb kan met recht worden gezegd dat ze in twee vaderlanden heeft geleefd. In
een ander opzicht heeft Beb ook in twee werelden geleefd: ze had een vrouwelijke,
gevoelige kant, die ons onder meer prachtige sfeertekeningen van het Indische, in
het bijzonder het Molukse, leven heeft nagelaten, en een mannelijke, rechtlijnige
kant, waaruit haar strijdba-

Indische Letteren. Jaargang 20

80
re en regelmatig ook compassieloze uitspraken over de Nederlandse aanwezigheid
in Indië zijn voortgekomen.
Bert Scova Righini (1949) is na voltooiing van zijn studie sociologie (1973) ruim
vijfentwintig jaar werkzaam geweest als ambtenaar. Eind 2004 is hij gepromoveerd
op Een leven in twee vaderlanden: Een biografie van Beb Vuijk (UvA), waarvan
thans een handelseditie in voorbereiding is.

Eindnoten:
1 Beb Vuijk. Het laatste huis van de wereld in Verzameld werk. 2e dr. Amsterdam: Querido,
1981, p. 237.
2 Idem, p. 179-80.
3 Interview Beb Vuijk door Elma Drayer en Marjo van Soest, Sarafaan 1 1985/1986), nr. 1, p.
3-12.
4 Beb Vuijk. ‘De zuivering van Pesing’, Baanbreker, 4-5-1946.
5 Beb Vuijk. ‘Terug in Indonesië’, Vrij Nederland, 21-12-1946.
6 Brief Beb Vuijk aan J. de Kadt (Korneliamünster 6-7-1958), Letterkundig Museum (onverwerkte
nalatenschap).
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‘Je hebt mij beloofd je flink te zullen houden’
Denken over vrouwen- én mannenrollen in kampdagboeken en
-memoires uit bezet Nederlands-Indië
Esther Captain
Het thema ‘Vrouwen over Indië’ roept romantische beelden op, zoals onder meer
blijkt uit de mooie afbeelding van Thérèse Hoven op de affiche van de studiemiddag
die de Werkgroep Indische Letteren op 14 november 2004 organiseerde. Uitgangspunt
bij dit romantische beeld is dat vrouwen in hun schrijven een andere (lees:
vrouwelijke) thematiek naar voren zouden brengen. Het schrijven van vrouwelijke
auteurs uit de negentiende eeuw werd door Rob Nieuwenhuys in het hoofdstuk
‘Romantiek in sarung kabaja’ als vrouwenliteratuur ingedeeld in het zogenaamde
‘damescompartiment’ van de Indische Letterkunde.1 De onderzoeksters Vilan van
de Loo en Stéphanie Loriaux hebben zich intensief met dit ‘damescompartiment’
bezig gehouden om - in navolging van Nieuwenhuys - aan te tonen dat deze
vrouwenliteratuur een belangrijke literair-sociale betekenis heeft gehad.2
De keuze ‘vrouwen over Indië’ suggereert voorts dat vrouwen een andere stijl van
schrijven hebben. Dit perspectief sluit aan bij de uitgangspunten van feministische
literatuurwetenschappers uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Zij hebben naar
voren gebracht dat het (auto)biografisch schrijven door vrouwen het leven van
vrouwen reflecteert.3 Zowel het leven van vrouwen als het schrijven door vrouwen
zou onder andere worden gekenmerkt door de privé-sfeer, fragmentatie en
discontinuïteit. Meer concreet: het dagelijkse leven van vele vrouwen werd vaak
bepaald door het huishouden en de zorg voor kinderen. Voor deze vrouwen was het
moeilijk om een plek te vinden waar zij ongestoord aan creatief werk als schrijven
toe konden komen. Virginia Woolf schreef aan het begin van de twintigste eeuw een
hartstochtelijk én nog immer actueel pamflet, waarin ze de voorwaarden uiteenzette
waaronder vrouwen tot scheppende arbeid konden komen.4 Een daarvan was het
hebben van ‘A Room of One's Own’: een kamer voor jezelf, een waarborg voor stilte,
rust en continuïteit. Een kamer als materiële voorwaarde om te kunnen schrijven,
naast de noodzakelijke ingrediënten als inspiratie en talent.
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Adrianus Kruyt in zijn tenue als inspecteur bij de Deli Spoorweg Maatschappij, 1930. Privé-collectie
de heer A. Kruyt.
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Voor de hand liggend
De vraag bij het thema ‘Vrouwen over Indië’ is duidelijk: schrijven vrouwen over
Indië als vrouwen en produceren ze daarmee vrouwenliteratuur, die qua genre en
functie, stijl en thematiek anders is dan literatuur die door mannen is geschreven?
Wat ik jammer vind, is dat het zo vaak uitsluitend vrouwen zijn die centraal staan in
bespiegelingen over de rol van gender in literatuur. Gender is de term die Amerikaanse
en Engelse literatuurwetenschappers en historici als categorie hebben geïntroduceerd
om de sociale constructie van sekse in de literaire en historische teksten te analyseren.
Gender kan worden omschreven als de wijze waarop vrouwelijkheid en mannelijkheid
(in teksten, verhalen of herinneringen) tot stand worden gebracht.5
Van vrouwen wordt verondersteld dat zij hebben nagedacht over gender-rollen.
Van mannen niet - of nauwelijks. Het is dan ook illustratief dat er in december 2004
een discussiemiddag in Amsterdam plaatsvond onder de titel ‘De verklarende kracht
van gender. Mannelijke historici aan het woord’.6 Hierbij bogen de gerenommeerde
hoogleraren Jan Luiten van Zanden, Hans Blom en Willem Frijhoff zich over de
vraag hoe het toch kwam dat het gender-perspectief als analytisch instrument in de
Nederlandse geschiedwetenschap vrijwel niet gebruikt wordt, terwijl historici buiten
Nederland dit perspectief veel vaker lijken te hanteren.7 Het zal een van de weinige
discussiemiddagen zijn waarbij het adjectief ‘mannelijke’ aan het woord historici is
toegevoegd. Je kunt niet duidelijk genoeg zijn: dat het thema gender bijna altijd met
vrouwen wordt geassocieerd, onderstreept deze toevoeging nog eens.
De gedachte dat gender over vrouwen gaat, is de meest voor de hand liggende
manier om over dit thema na te denken. Dat is niet zo vreemd. Voor wie zich in het
centrum bevindt, is de periferie vaak zichtbaarder en boeiender dan zijn of haar eigen
situering in het centrum.8 Aandacht voor de marge dus: vrouwen en Indië. Loriaux
typeerde de periferie van de schrijfsters uit Nieuwenhuys' damescompartiment als
een ‘dubbele marginaliteit’: marginaal als vrouwelijke auteurs ten opzichte van
mannelijke schrijvers én marginaal als Indische auteurs ten opzichte van Nederlandse
schrijvers. Dat gender als de sociale constructie van sekse niet alleen vrouwen betreft,
maar ook op mannen van toepassing is, zal ik verderop in dit artikel laten zien.
Er is nog een andere reden om een typering en categorisering als
‘vrouwenliteratuur’ kritisch te benaderen. Wat is namelijk de afbakening die we
daarvoor gebruiken? Vrouwenliteratuur is literatuur geschreven door vrouwen; daar
is iedereen het over eens. Het auteurschap wordt gekoppeld aan de persoonlijke
ervaring van vrouw-zijn: dat is het onbetwiste criterium. Immers, als vrouwenliteratuur
zou
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Adrianus Kruyt, Jacoba Kruyt-Loosekoot en hun zoons Arie en Adrianus jr., circa 1942. Privé-collectie
de heer A. Kruyt.
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worden bepaald door alles wat over vrouwen is geschreven, zou vrijwel de gehele
wereldliteratuur vrouwenliteratuur zijn! Met andere woorden: vrouwen worden
beschreven (vooral door mannen) en soms schrijven zij zelf (over zichzelf). Maar in
dat geval schrijven zij.... vrouwenliteratuur.

Persoonlijke ervaring
De waardering voor de persoonlijke ervaring is bij de afbakening van Indische
literatuur heel wat minder eenvoudig. Hierover zijn in de afgelopen twee decennia
tal van discussies gevoerd en niet in de laatste plaats op symposia van de werkgroep
Indisch-Nederlandse Letterkunde en binnen de kaften van het tijdschrift Indische
Letteren.9 Over de afbakening verschillen de meningen. Er is een brede opvatting à
la Rob Nieuwenhuys en Peter van Zonneveld. Nieuwenhuys gaf zijn standaardwerk
Oost-Indische Spiegel een ondertitel mee waarin hij de grenzen van Indische literatuur
als volgt vast stelde: ‘Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben
geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden’.10 Het ‘heden’ was
destijds het jaar 1972. Twintig jaar later treedt Van Zonneveld in de voetsporen van
Nieuwenhuys door naar voren te brengen: ‘Indisch Nederlandse literatuur is in het
Nederlands geschreven literatuur over Indonesië. Dat is naar mijn mening het enige
criterium om het terrein af te bakenen.’11 Van Zonneveld stelt expliciet dat ‘[...]
schrijvers die nooit in Indië zijn geweest, zoals Van Lennep, Potgieter en Hofdijk,
toch hun bijdrage aan de Indische Letteren hebben geleverd’.12 Hieruit volgt zijn
conclusie: ‘persoonlijke ervaring met de koloniale samenleving [is] geen
voorwaarde.’13 Ofwel: auteurs die zelf nog nooit een stap in Indië hebben gezet, maar
wel (vanuit hun verbeelding) over de kolonie schrijven, produceren Indische literatuur.
Bert Paasman sluit zich hierbij aan, maar neemt stelling tegen ‘het louter vermelden
van Indië of het Indische in een tekst’.14 Hij introduceert de term ‘engagement’ om
de grenzen van Indisch-Nederlandse literatuur te markeren. Niet alleen het tijdperk
van Indië als kolonie (circa 1800-1950), maar ook de VOC-tijd en het naoorlogse
Indisch Nederland met auteurs van de Indische tweede en derde generatie liggen
daarin besloten.
Anderen, zoals O1f Praamstra en Alfred Birney, hechten juist wel aan de
persoonlijke, Indische ervaring. Praamstra stelt: ‘Persoonlijke ervaring is een
voorwaarde om niet op een stereotype manier over Nederlands-Indië te schrijven
[...] en niet te blijven steken in mythes en clichés.’15 ‘En moeten we weer een halve
eeuw lezen hoe ánderen over Indo's schrijven’, verzucht Birney, waarbij hij de nadruk
legt op de specifieke positie van Indo-europeanen in de Indische literatuur.16
Er is dus een wezenlijk verschil in de waardering en inzet van de persoonlijke
ervaring in de definitie van vrouwenliteratuur en
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Indische literatuur. Dit brengt mij tot de volgende kwestie: wat is Indische
vrouwenliteratuur? Is dat literatuur geschreven door Indische vrouwen? Of literatuur
geschreven over Indische vrouwen? De werkgroep Nederlands-Indische letterkunde
lijkt voor het symposium ‘Vrouwen over Indië’ te hebben gekozen voor de eerste
benadering. Indisch kan daarbij zowel verwijzen naar Nederlandse vrouwen die in
én over Indië schreven, maar ook naar schrijfsters van Indo-europese afkomst. Bij
Indische literatuur die door vrouwen is geschreven, wordt verondersteld dat het thema
gender in het oeuvre van vrouwelijke auteurs een rol speelt. Zoals ik al eerder in dit
artikel heb vermeld, wil ik dit uitgangspunt verbreden door niet alleen het werk van
vrouwelijke, maar ook van mannelijke auteurs uit bezet Nederlands-Indië op
gender-aspecten te bestuderen.
De context van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië, preciezer gezegd de
Japanse bezetting van Nederlands-Indië (1942-1945), geeft hier namelijk alle
aanleiding toe. Het corpus literatuur dat ik zal bespreken, bestaat uit kampdagboeken
en kampmemoires, geschreven door vrouwen en mannen die in burgerkampen waren
geïnterneerd.17 Vrouwen en mannen werden door de Japanse bezetter in afzonderlijke
vrouwen- en mannenkampen ondergebracht. Gezinnen werden op basis van sekse
gescheiden. Partners en kinderen werden gedwongen om elkaar juist in oorlogstijd
los te laten. Ongeveer drie lange jaren leefde men in vrijwel volstrekt van elkaar
afgesloten vrouwen- en mannenwerelden. Welke rol speelde gender hierin? Hoe
schreven de auteurs over zichzelf als vrouw of man in hun kampdagboeken en
-memoires?

Emancipatoir effect
Eerst wil ik stil staan bij de motivatie van degenen die in het kamp een dagboek
bijhielden. Ondanks de risico's die zij daarmee namen, is een kleine groep van
vrouwen en mannen erin geslaagd om tijdens de internering regelmatig in een dagboek
te schrijven.18 De uitzonderlijke en extreme gebeurtenissen van oorlog en internering
zetten deze geïnterneerden aan tot schrijven. Door de historische urgentie in het
bezette Nederlands-Indië namen zij de pen op: om de bijzondere situatie vast te
leggen - voor later én voor degenen die er niet bij waren, zoals familieleden in
Nederland of elders ter wereld. Het schrijven van kampdagboeken kan dan ook
worden verbonden met een tweeledig emancipatoir effect - in de niet-traditionele
zin van het woord.
In de eerste plaats gingen personen die in normale omstandigheden (lees: vredestijd)
nooit een dagboek zouden hebben geschreven, daar wél toe over tijdens oorlog en
internering. Deze omstandigheden wisten de drempel tot het schrijven van een
persoonlijk document als een dagboek kennelijk te slechten. Wordt het genre van
het dagboek
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dikwijls getypeerd als een vrouwelijk genre omdat met name vrouwen hierin actief
zouden zijn, oorlog en internering zetten ook mannen tot het schrijven in dit genre
aan.19 In de tweede plaats wijzigde de traditionele functie van het dagboek, omdat
het door de interneringsomstandigheden een kampdagboek is geworden. Niet langer
stond het privé-karakter van het dagboek voorop, waarbij het schrijven op persoonlijke
introspectie en ontboezemingen was geënt. Veel kampdagboeken waren uitdrukkelijk
op een lezerspubliek gericht, waarmee de functie van publieke expressie naar voren
kwam. Het dagboek kreeg daarmee de betekenis van een getuigenis.20
Het (over)leven in het kamp was een zeer ingrijpende verandering voor de
geïnterneerden. Zij moesten zelf alle werkzaamheden in het kamp verrichten. Dit
betekende dat vrouwen ook zogenaamde mannentaken moesten uitvoeren en
omgekeerd. Deze gedwongen doorbraak in het traditionele rollenpatroon werd door
lang niet iedereen gewaardeerd. Zo merkte een geïnterneerde in het mannenkamp
over zijn echtgenote op: ‘Mijn vrouw stond tot nu toe altijd op een voetstuk. Als ik
haar nu in de huidige omstandigheden zie, dan valt ze eraf en dat wil ik niet!’21 Voor
geïnterneerde vrouwen gold een tegengestelde boodschap: zij moesten hun charmes
bewaren maar tegelijkertijd moesten ze zich kranig opstellen. Schrijfster Elisabeth
Keesing kende deze dubbele moraal en schreef in haar dagboek: ‘Een van de
nietsdoeners heeft gezegd: “'t zijn allemaal Kenaus, zonder charmes meer”. Het
beroemde voetstuk dat er niet is. Stel je es voor, dat we niet stoer waren.’22

Flink zijn
Stoer en flink zijn: het waren eisen die de geïnterneerde vrouwen zichzelf oplegden,
maar ook door hun mannen werden gevraagd. Dit wil ik als laatste punt in mijn artikel
uitwerken, omdat aan de hand hiervan duidelijk wordt dat zowel vrouwen als mannen
zich over hun gender-rol hebben uitgelaten. In de dagboeken komt naar voren dat
mannen hun vrouwen op het hart hebben gedrukt om mentaal sterk te zijn. ‘Je hebt
mij beloofd je flink te zullen houden. Ik vertrouw op deze belofte, zoals ik steeds op
je vertrouwd heb, hoewel ik ook goed kan begrijpen, dat het je wel eens te machtig
zal worden’, aldus Adrianus Kruyt, geïnterneerd in Sumatra's Oostkust, die zich in
zijn kampdagboek rechtstreeks tot zijn echtgenote Jacoba Kruyt-Loosekoot richtte.23
Een vrouw wier man reeds in maart 1942 in de strijd tegen de Japanners was
omgekomen, herinnerde zich in haar dagboek haar belofte aan hem. Ook hier valt
op dat deze auteur haar overleden man direct aanspreekt/schrijft: ‘Nu sta ik hier, met
lege handen. Je wilt, dat ik flink zal zijn. Ik beloof het je. Ik weet, wat je van me
verwacht, en je hoeft niet bang te zijn, dat ik je zal teleurstellen.’24
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Schrijver en journalist Henk Leffelaar in 1956. Privé-collectie mevr. E.C. Leffelaar-Slavenburg.
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De belofte om flink te zijn kan als een bezwering worden geïnterpreteerd. Omdat
men wist dat het onmogelijk was om elkaar tijdens de oorlog bij te staan, probeerden
geliefden elkaar door beloftes ervan te verzekeren dat alles uiteindelijk goed zou
komen. Flink zijn betekende echter soms een verbod op het uiten van twijfel en
verdriet. Dit maakte het voor de oorlogsweduwe extra zwaar. Zij noteerde in haar
dagboek: ‘Dit aldoor vroolijk zijn en vroolijk meedoen is te veel voor me geweest.
Ik zou nu graag een poosje mezelf willen zijn en uitrusten.’25 Pas na afloop van de
oorlog nam een enkeling afstand van het flink en vrolijk zijn. Elisabeth Keesing
noteerde in 1953 de volgende opmerking in de kantlijn van haar dagboek: ‘Ik merk
allerlei groothouderij in dit boekje op, waar ik nu het wijze hoofd over schud.’
Daarmee was zij een uitzondering. Ook na de Japanse bezetting bleef het beeld van
de sterke vrouw voortduren - in het schrijven van vrouwen én mannen.

Man als mislukking
In de kampmemoires die na de oorlog werden gepubliceerd, is het beeld van de sterke
vrouw prominent aanwezig. Het overheersende thema in de gender-verhoudingen
is: de vrouw als heldin versus de man als mislukking. Wat werd er geschreven over
de vrouw als heldin? Auteur, dichter en journalist Willem Brandt merkte in 1946 op
‘dat de vrouwen dapperder en fierder dan wij haar lot dragen. Dat zij - ja zij, die
verwende Indische vrouwtjes, meneer - dat zij de handen uit de mouwen steken en
wonderen weten te scheppen waar niets is, practisch niets.’26 Het is belangrijk om in
te zien dat het beeld van de vrouw als heldin een constructie van mannen op afstand
was: zij waren immers niet zelf in het vrouwenkamp aanwezig. Het ging in hun
schrijven dan ook deels om een geïdealiseerd beeld van vrouwen, los van het
heldhaftige optreden van vrouwen dat er daadwerkelijk is geweest.
Het beeld van de heldin ging vaak samen met (zelf)kritiek ten aanzien van de
houding van de geïnterneerde mannen. Dit is een opmerkelijke situatie, want het is
een van de weinige situaties waarin mannen er blijk van geven over hun rol en positie
als man te reflecteren. Zo schreef een man: ‘onze vrouwen waren moediger dan onze
mannen. [...] Hij [de Japanse bezetter] had bedroevend respect voor de qualiteit van
ons leger. En voor de moed van ons burgermannen blijkbaar niet veel meer.’27
Mannelijke auteurs spaarden zichzelf in hun opmerkingen niet. Zo was schrijver en
journalist Henk Leffelaar in 1959 van mening: ‘De vrouwen hebben in ieder geval
zo lang mogelijk aan de normale standaarden vastgehouden. Zij hebben dat gedaan
met grote opoffering en een moed waartegen het gedrag van de mannen vaal afstak.’28
Het beeld van mannen in de kampen werd verder ontman-

Indische Letteren. Jaargang 20

90
teld, waarbij met name de vooroorlogse gezagsdragers het moesten ontgelden. Zo
schreef Brandt over zijn kampleiders: ‘Van deze twee eenvoudige, flinke
Nederlanders, die nooit gezagsfuncties hebben bekleed, gaat meer autoriteit uit dan
van tien bestuursambtenaren in dit kamp, die in het normale leven, bedekt met zilver
en verguldsel, op de voorste stoelen plachten te zitten.’29

Gevoel versus verstand
Zowel vrouwen als mannen hebben in hun dagboeken en memoires het beeld van de
vrouw als heldin beschreven. Omdat vrouwen in de constructie van dit heroïsche
beeld een even groot aandeel hebben als mannen, is het des te opvallender dat zij
niets schrijven over het falen van de mannen. Deze stilte is voor mij moeilijk te
verklaren. Was de houding van hun mannen dermate pijnlijk, dat de vrouwen er maar
het zwijgen toe deden? Voor de voormalig geïnterneerde mannen zelf moet de
herinnering aan hun gedrag tijdens de oorlog ontluisterend en ongemakkelijk zijn
geweest.
Er was slechts één auteur die dieper inging op het falen van de mannen. Dominee
H.J. Trommel, zendingspredikant te Celebes, verklaarde het échec door de
verschillende aard van vrouwen en mannen: ‘Ons ontbreekt vaak de moed om
omstandigheden te accepteren zoals ze zijn. [...] De meesten van ons hadden veel
liever in de oorlog meegevochten, dan het einde ervan “lijdzaam” te moeten
afwachten. We hadden een gevecht tegen onszelf moeten leveren om de moeilijke
omstandigheden waarin we verkeerden, de baas te worden, maar dat deden we niet.
Zij [de vrouwen] handelden impulsief, vanuit hun gevoel. Wij mannen, gingen meer
ons verstand te rade, dachten meer aan de mogelijke gevolgen. Wij overwogen het
vóór en het tegen, maar kwamen dientengevolge veel minder tot daden.’30 Voor de
goed verstaander van gender-verhoudingen is bovenstaande uitleg minder
roldoorbrekend dan zij wellicht aanvankelijk lijkt. De voormalig geïnterneerde
mannen hebben inderdaad gefaald, maar de reden hiervoor is een houding die aan
het traditionele gender-patroon voldoet. Volgens dat patroon zijn mannen rationele
wezens, vrouwen daarentegen emotionele schepsels. Mannen geven de voorkeur aan
de actieve strijd, terwijl vrouwen zich eerder schikken in passiviteit.
Wanneer een gender-perspectief wordt toegepast, niet alleen op het schrijven door
vrouwen maar ook door mannen, kunnen nieuwe inzichten naar voren komen. Uit
mijn onderzoek naar kampliteratuur van vrouwelijke en mannelijke auteurs uit bezet
Indië is gebleken dat een scherp onderscheid tussen vrouwelijk en mannelijk schrijven
geen stand houdt, noch qua genre, noch qua functie van het schrijven.31 Met andere
woorden: oorlog doorkruist een aantal schrijfconventies ten aanzien van gender. Qua
genre en functie blijken de overeenkomsten in
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het schrijven tussen vrouwen en mannen groter dan de verschillen. Om die conclusie
te trekken, was het nodig niet alleen het schrijven van vrouwen, maar ook van mannen
te analyseren.
Esther Captain is werkzaam als adjunct-directeur van Stichting Het Indisch Huis te
Den Haag. Haar proefschrift verscheen in 2002 onder de titel Achter het kawat was
Nederland. Indische oorlogservaringen en -herinneringen 1942-1995. Ze is
mede-organisator van de laatste twee edities van de Indische Studiedagen.
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Lilian spreekt tijdens haar officiële afscheid van Moesson op 23 december 1991. Foto: Archief
Moesson.
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Lilian Ducelle, Moeder aller Moessons...
Marjolein van Asdonck
Het was 1998 toen ik in een van de straten van de Pasar Malam Besar Lilian Ducelle
voorbij zag lopen. Twee Indische dames die voor me liepen, hoorde ik zeggen: ‘Daar
gaat Lilian Ducelle.’ Ik ben de manier waarop ze dat zeiden niet vergeten. Een
mengeling van eerbied, bewondering en trots sprak eruit. Lilian zelf zal dit direct
terzijde schuiven, want zij vindt zichzelf minder belangrijk dan haar man Jan Boon,
Tjalie Robinson. In dit artikel wil ik Lilian Ducelle bekijken voor wat zij waard is:
de laatste der Mohikanen van de Indische Pers.
Tjalie Robinson en Onze Brug, Tong Tong en Moesson. Dat is meestal de voor de
hand liggende combinatie in Indisch Letterenland. Toch is Tjalie's weduwe Lilian
Ducelle alles bij elkaar veel langer verbonden geweest aan het blad. Hieronder geef
ik een schets van haar levensloop en carrière zoals ze die zelf beschreef in Moesson
door de jaren heen. Een bloemlezing uit Lilians werk is in voorbereiding.
Korte toelichting vooraf: het Indische blad Moesson, dat in juni 2005 zijn vijftigste
jaargang ingaat, heette van 1956 tot 1958 Onze Brug, van 1958 tot 1978 Tong Tong
en sinds 1978 Moesson.

Malang
Lilian Ducelle is het pseudoniem van Lilly Mary Hermine van Zele, geboren op 7
december 1919 te Sitoebondo op Oost-Java. De Van Zeles (vader Sylvester, moeder
Johanna, broer Lud en zus Hetty) zijn een zeer muzikaal en belezen, hecht Indisch
gezin.
Van jongs af aan is Lilly omringd geweest door boeken. Haar vader was - net als
Tjalie later - ervan overtuigd dat je kinderen geen kinderachtige boeken hoeft te laten
lezen. Hij laat haar alles lezen, desnoods met een woordenboek. Op vijftienjarige
leeftijd durft Lilly dan ook tegen haar lerares Nederlands te verklaren dat ze Couperus
verschrikkelijk vindt. De discussie die daarop volgt, resulteert in een huisbezoek van
de lerares, die versteld staat van de bibliotheek van
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haar vader. Lilian vertelde me later dat ze toen wist dat het eigenlijk een geval van
discriminatie was, maar het op dat moment nog niet kon benoemen: ‘Een Indo met
boeken, hoe kan dat nou?’
Het grootste gedeelte van haar ‘bakvisjaren en alle vreugdes die daar bijhoren’,1
brengt Lilian door op de fiets in en rond Malang. Ze blijft uren weg. Lilly spaart, net
als alle andere meisjes in die tijd, foto's van filmsterren. Op vlooienmarkten koopt
ze tweedehands boeken en tijdschriften: Asta en Nova.
Lilian zelf heeft ook nog muzikale ambities gehad, of beter gezegd, haar vader
had muzikale ambities voor haar:
Op een of andere onverklaarbare wijze had mijn vader kans gezien me
leren cello te spelen. Zelf een goed violist en cellist probeerde hij iets van
het muzikale vuur ook in ons kinderen aan te wakkeren. Bij mijn broer
Lud (altijd pianist geweest en gebleven) lukte dat geweldig, bij mij bleef
het een knetterend sinteltje dat soms even oplaaide. In een van die
oplaaiingen hanteerde ik de cello en met een ferme duw in de rug van Pa
belandde ik ook in het jeugd-soosorkest. [...] Mijn cellistencarrière eindigde
vrij abrupt toen ik ging werken in Soerabaia. Mijn vaders droom om me
bij een van de beste cellisten toen, Nicolai Varfolomejef, te laten lesnemen
werd niet vervuld. Ik ging het slechte pad van de jazz op en ging zingen.2
Lilly doorloopt de zusters Ursulinen Mulo. Ze is dan al een eigenwijze tante; zo knipt
ze zelf haar haar kort, ondanks dat haar vader dat heeft verboden. Na de Mulo wil
Lilly niet verder leren. Haar vader probeert haar nog lessen boekhoudkunde te laten
volgen, maar dat werkt niet.3
In de eerste klas van de mulo gaat zij op excursie naar het dagblad De Malanger
en dat maakt grote indruk op Lilly, vooral de zetterij en de drukkerij waar de krant
tot leven komt. Dat wil ze ook: journaliste worden én zelfstandig zijn. Op haar
achttiende wil ze het huis uit en naar Soerabaja. ‘Ga maar, in vredesnaam, ga maar
kind’, zegt haar moeder.4 Haar moeder zoekt een kosthuis uit van het IEVVO (Indo
Europees Verbond Vrouwen Organisatie). Binnen de diverse uitgaven van het
Soerabaiasch Handelsblad-concern werkt Lilly zich snel omhoog van correctrice
tot journaliste.

Oorlog en bersiap
Maar dan komt de oorlog. Lilian probeert wat bij te verdienen door kindertjes stiekem
Engelse en Nederlandse les te geven. Geen van de directe familieleden hoeft het
kamp in; ze gaan voor de veiligheid samen in één huis wonen in Soerabaja. Voor de
erkenning van ‘buitenkampers’, vooral voor de vrouwen en meisjes, heeft Lilian zich
in Moesson altijd ingezet. Lilian glipt voortdurend weg, het benauwde

Indische Letteren. Jaargang 20

97
huis uit, tot verontrusting van haar familie. Een persoonlijk dieptepunt tijdens de
bezettingsjaren is het overlijden van haar zus Hetty (1943).
Na de oorlog, tijdens de bersiap, heeft Lilian verschrikkelijke dingen gezien. Eén
herinnering: op zoek naar haar broer fietst zij door de uitgestorven straten van
Soerabaja. Slechts af en toe komt ze een groepje Indonesische nationalisten tegen
met bamboe roentjing.5 Er hangt een onheilspellende stilte en wreedheid in de lucht
- als in een film van David Lynch.6 Alleen bij de Simpang-club, het hoofdkwartier
van de Soerabajaanse nationalisten, is te horen hoe Indische jongens en mannen
mishandeld, gemarteld en vermoord worden door Indonesische nationalisten.7 Die
dag zal de Indische geschiedenis ingaan als Bloedige Maandag.
‘Onze oorlog’, schrijft zij later in Moesson, ‘is nooit een zegetocht geweest van
overwinnaars, maar een martelgang van nog-niet-verslagenen.’8 Ten tijde van het
roemruchte vlag-incident9 op 19 september 1945, bevindt Lilian zich in het
Oranjehotel. Ook nu laat ze zich niet snel van haar stuk brengen:
Toen opeens gebeurde 't. Eerst een steen door 't raam. Toen vluchtten we
naar boven. Naar de eerste verdieping. De menigte drong binnen en toen
zei een dame: ‘Nu moeten we bidden.’ Toen zei ik: ‘Nee, we moeten niet
bidden, we moeten naar de 2e etage, dat bidden kunnen we boven ook wel
...’10

Jan Boon
Na de bersiap werkt Lilly als oorlogscorrespondent voor de
Regeringsvoorlichtingsdienst. In diezelfde periode treedt ze op als zangeres met haar
broer Lud aan de piano en danseres Puck Meyer. In opdracht van Welfare vermaken
zij de troepen op Java en het op dat moment explosieve Bali.11 Vervolgens maakt zij
een overstap naar de Leger Voorlichtingsdienst om in Djakarta in dienst te treden
bij het blad Wapenbroeders. Ze doet veel buitenwerk; reportages, politierapporten,
nieuws van de haven. Hier, bij Wapenbroeders, ontmoet ze hoofdredacteur Jan Boon,
die ze al snel zal vergezellen op zijn straatslijperijen tijdens het hete Djakartaanse
middaguur.
De dood van haar ouders doet haar echter terugkeren naar Soerabaja. In Soerabaja
krijgt zij een betrekking bij de Nieuwe Courant. Al spoedig raakt zij in conflict met
de hoofdredacteur - haar tante Führi-Mierop12 - en Lilian vertrekt naar de veilige
haven van de Vrije Pers onder leiding van Ed Evenhuis. Bij de Vrije Pers zal ze voor
het eerst haar pseudoniem Lilian Ducelle gebruiken.
In december 1949 zit ze weer op Bali (‘Ik zat overal in die tijd, je had zoveel
energie in Indië’). Ze is op de aloon-aloon van Den Pasar op het
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moment van de soevereiniteitsoverdracht.13 Ze koopt een klein huisje van bamboe,
gedek en atap in Kampong Sangla, twee kilometer buiten Den Pasar. In 1974 schrijft
ze in Tong Tong waarom ze daartoe besloot.
1949. Er was zoveel te doen geweest, zoveel in te halen na 3½ jaar
bezetting. Ik kwam handen en tijd tekort deze vier jaar die me via twee
Voorlichtingsdiensten, twee politionele acties van de onveilige perimeters
weer terugbrachten naar de rustige haven van De Vrije Pers in Surabaja.
Met stads- en bioscoopnieuws en een eigen damesrubriek. Lilian wat wil
je nog meer. Maar met de Overdracht in zicht kwam de onrust. Een
paniekerig gevoel van rusteloosheid en moeheid tegelijk: wat heb ik deze
4 jaar nu NIET gedaan wat ik straks helemaal niet meer kan doen als de
onafhankelijke Republiek een feit is? Ik heb vier jaar lang geen vacantie
gehad, ik ken alleen Java. Nooit op Sumatra, Borneo of de kleine
Soenda-eilanden geweest. Alleen op Bali voor werk, een alles behalve
prettige tijd om het land te leren kennen. Mijn allesbegrijpende baas
(Evenhuis) viel, mij langer kennende, niet eens achterover toen ik hem
vertelde dat ik wegwou. ‘Waar je ook heen gaat, succes. En als het de
moeite waard is om erover te schrijven, schrijf dan!’ Dat heb ik gedaan.
Mijn belevenissen op Bali verschenen in 1949 in De Vrije Pers.14
Tjalie Robinson besluit te scheiden van zijn tweede vrouw. Met de drie kinderen uit
zijn eerste huwelijk volgt hij Lilian naar Sampit op Borneo om met haar te trouwen,
‘voordat ze 'm nog verder smeert’.15
In Sampit beleven zij hun gelukkigste tijd samen. Na omstreeks een jaar op Borneo
keert het gezin terug naar Djakarta. Jan Ritman haalt hen beiden binnen bij de
Nieuwsgier.

Nederland
In juli 1954 komt het gezin in Nederland aan, waar Lilian het zelfs in de zomer
ijskoud heeft - daar zal ze nog heel lang over klagen, ook in Moesson. Hoe kan een
zelfstandige, jonge Indische vrouw die zo'n avontuurlijk leven gewend is, zich in het
benauwende Nederland thuis voelen? Dat kan niet. En dat doet ze dan ook niet.
Ondanks de naam die zij in Indië had opgebouwd, kan Lilian in Nederland als
journaliste niet aan de slag komen. Ze neemt haar toevlucht tot allerlei administratieve
banen en wordt geconfronteerd met de moeilijke kanten van het
werkend-moederschap. Zo vertelde haar dochter Vivian me dat Lilian nooit naar
haar omkeek om te zwaaien als ze naar haar werk liep en Vivian thuis achterbleef,
want dan, wisten ze, zouden ze beiden moeten huilen.
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In 1956 wordt het tijdschrift Onze Brug opgericht. Lilian schrijft er vóór Tjalie al in.
Waarschijnlijk omdat haar tante mevrouw Führi-Mierop in de beginjaren aan Onze
Brug verbonden was. Met haar tante - overigens eveneens gevreesd vanwege haar
scherpe pen, net als haar nichtje nu - had Lilian reeds eerder gewerkt bij de Nieuwe
Courant in Soerabaja. Lilian verzorgt de column ‘Tussen U en mij’, die onregelmatig
in Onze Brug verschijnt (drie keer in 1957). In ‘Tussen U en mij’ klaagt Lilian vooral
over hinderlijke Indische gewoonten, zoals ongevraagd mampirren,16 hinderlijke
Hollandse gewoonten, zoals beschreven in het volgende fragment:
Eindelijk heb ik iets wat niemand hier heeft. [...] Schaamteloos ongezeemde
ramen. Ze blinken niet, ze glanzen niet, ze zijn wat een Hollandse
huisvrouw zou zeggen: allersmerigst. Voor mij zijn ze mooi genoeg. Er
zijn kringetjes en plekjes en stofjes op, er twee maanden lang door regen,
wind en zon op geborduurd. Als je lang naar al die plekjes kijkt ga je
filosoferen en mijmeren. Over bergen, kali's en reusachtige keien. Dat ene
plekje daar, op die uiterst linkse ruit, lijkt precies op de grote waringin op
de aloon-aloon in Malang. Kent U Malang? Mijn stad, de liefste stad van
de wereld.17
In Tong Tong begint Lilian in 1961 aan de damesrubriek ‘Myana voor de vrouw’ en
in 1964 de kookrubriek ‘1001 avonturen met de soetil’, waarin ze lezers aanspoort
hun lekkerste recepten voor de vergetelheid te behoeden.
Daarnaast schrijft ze over mode. In de eerste jaren bij Onze Brug en Tong Tong
deed ze eigenlijk wat ze in Indië bij de Nieuwsgier deed, het ‘luchtiger werk’ zoals
ze dat zelf noemde: ‘Dames- en kinderrubrieken, losse reportages, recensies wanneer
de vaste medewerkers daar geen tijd (of zin) voor hadden’. Maar Lilian maakt zich
in die tijd ook sterk voor liefdadigheid (steun aan achtergebleven landgenoten in
Indonesië) en voor milieubewustheid.
In 1962 emigreert het gezin Boon naar Californië. Lilian voelt zich gelukkig in
het warme, gemoedelijke klimaat. Zij regelt alles: school voor de kinderen, het huis,
een auto, nog voordat Tjalie er is. En nog voordat hij er is, ligt ook de eerste aflevering
van The American Tong Tong op de pers. Zelfs de redactietafel timmert ze in elkaar.
Omdat het in Nederland niet goed gaat met Tong Tong, keert het gezin Boon in 1966
noodgedwongen terug.

Plichtsbesef
Aanvankelijk heeft Lilian een meer vrijblijvende relatie met Tong Tong, maar als
het met Tjalie's gezondheid slechter gaat, neemt haar verantwoordelijkheid toe. In
1973 wordt ze directeur van Tong Tong. Na de
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dood van Tjalie in april 1974 is het voor Lilian, uit een diep plichtsbesef,
vanzelfsprekend dat ze Tong Tong voort zal zetten. Want trouw is een van haar meest
in het oog springende karaktertrekken. Zelf zegt ze hierover: ‘Ik heb altijd gezegd:
Ik kan mijn man niet vervangen, maar ik kan wel zijn werk voortzetten.’
Voor het eerst maken lezers kennis met de Lilian zoals we die nu kennen: met een
sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel - ze wil het béste voor Indo's - en met
een scherpe pen. Lilian Ducelle is de laatste journalist die de roemruchte Indische
‘tropenstijl’ beheerst. Onvermijdelijk strijkt zij met haar artikelen veel mensen tegen
de haren in. Je kunt Lilian Ducelle eigenlijk geen schrijfster noemen; zij is vooral
journaliste. Een journaliste die vrijwel altijd een directe aanleiding nodig heeft om
te schrijven. Gelukkig is daar tot op de dag van vandaag vaak niet veel voor nodig.
Toch keren in haar werk thema's terug: de platvloersheid van de pornografische
maatschappij om haar heen tegenover de harde, maar eerlijke Indische maatschappij;
tempo doeloe als symbool van verloren onschuld; de lafheid en domheid van
Nederlandse wetenschappers en journalisten die de Indische maatschappij vanuit
hun luie stoel bekritiseren. Het onbegrip in die jaren tussen Nederland en de Indische
gemeenschap beschrijft Lilian treffend in het volgende citaat over een lezing die ze
op een culturele vrouwendag moest houden:
Na een diep tragisch optreden van een paar Zuid-Amerikaanse dames,
kom ik over als Pipo de clown na een uitvaart plechtigheid. Ik hoor mezelf
een kort overzicht geven van de historie van Nederlands-Indië. Ik doe
pogingen een neutrale lijn te volgen in de geschiedenis van de Indische
Nederlander maar ergens in mijn achterhoofd gaat een seintje naar de
afdeling ‘voorgevoel’ dat ik gewoon voor gek zit te praten en dat het
allemaal bij voorbaat fout zit. Het feit alleen al dat ik uit het koloniale
verleden ben gestapt, nog steeds durf te vertellen dat Indonesië een heerlijk
land is, neen ik zit fout. LD denk ik, ben je na dertig jaar nog niet wijzer
geworden?
De straf blijft niet uit. In niet te verstane woorden maakt een aantal rode
vrouwen kenbaar dat ze mijn verhaal niet pikken. Waar blijven de politieke
gevangenen!, waar de onderdrukte vrouwen!, de propvolle gevangenissen!
Ik ben bezig de enige echte waarheid die alleen ZIJ kennen te verdoezelen!18
In de brievenrubriek is Lilian op haar best. Vooral in deze rubriek is de tropenstijl
springlevend. Lilian zegde zelfs het abonnement op van mensen die op Tong Tong
kankerden, met de toelichting: ‘We hebben altijd al te weinig abonnees gehad, u kunt
er ook nog wel van af.’
In 1976 vergelijkt zij, naar aanleiding van een brief van een boze
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abonnee, Tjalie Robinson's karakter met het hare. Lilian schrijft vol zelfkennis:
Ik zou haar meteen hebben afgevoerd, maar Tjalie schreef haar een lieve
brief, omdat hij de gewoonte had, begaan te zijn met mensen die boos of
venijnig waren. Ik kan die eigenschap maar heel zelden en dan nog met
moeite opbrengen, wat dat betreft ben ik een slechte leerlinge van Tjalie
geweest.19

Uitgeverij
In de jaren dat Lilian Ducelle Tong Tong leidt, besteedt zij speciale aandacht aan
boeken. De uitgeverij Moesson draait onder haar leiding in de jaren zeventig en
tachtig dan ook op volle toeren. Werk van Lin Scholte, Ralph Boekholt, Dick Visker,
Greet Gaudreau, Harryet Marsman, en vele anderen wordt uitgegeven. Lilian zoekt
‘echte’ Indische boeken. Wat zij daaronder verstaat - of beter, wat zij daar níet onder
verstaat - legt zij uit in een passage over Margaretha Ferguson:
Als ik zo 18 jaargangen Tong Tong doorblader, overspoelt me een gevoel
van trots, echt waar: wat is er veel en goed geschreven. Over honderden
zaken, door honderden mensen. Gewone mensen wel te verstaan, geen
literaire buitenbeentjes, geen knappe journalisten, maar zomaar ‘schrijvers’
uit de tropen. [...] Deze gedachten kwamen bij me op toen ik Margaretha
Fergusons Hollands-Indische verhalen doorlas. Wat is nu eigenlijk háár
Indië geweest, haar leven? Een reeks tot waargebeurd gepromoveerde
kwade dromen, die mij als echte Indische, geen spoor van herkenning met
mijn leven daar vertonen. [...] Wat een afschuwelijk land, wat een vreemde
mensen bewoonden Indië. Een land vol kleffe situaties, waarin een glas
stroop met glibbertjes (waarom wordt er nooit gesproken van selassi,
agar-agar of kolang kaling?) en een gajoeng water verkoeling brengen,
maar verder gaat alles en iedereen gebukt onder geestelijke frustraties.
Eén groot drama waar de platvloersheid van bierdrinkende Hollanders
onvermijdelijk de flutterigheid van Indische vrouwtjes aantrekt.20
Lilian beleeft haar bloeitijd met de getalenteerde Ralph Boekholt aan haar zijde; zij
vormen een ijzersterk team. Indische actualiteit staat in de jaren tachtig in Moesson
centraal: het Indisch monument, de kwestie van de backpay, de rechtszaak tegen de
staat en Lou de Jong en de opkomst van de tweede generatie schrijvers - waarover
zij zich een keer laat ontvallen: ‘Doe maar gewoon, dan doe je al Indisch genoeg.’
Tegelijkertijd kampen Lilian en Ralph met wat zij ervaren als een gebrek aan
solidariteit en daadkracht van hun Indische medemens:
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‘Zet twee Indo's op een onbewoond eiland’, is een van Lilian gevleugelde uitspraken,
‘en je hebt binnen de kortste keren twee verschillende stichtingen.’
Lilian zal officieel aan het bedrijf verbonden blijven tot eind 1991. Nog jaren
daarna blijft zij regelmatig publiceren in Moesson. Zij is veertien jaar directrice en
dertien jaar hoofdredactrice van het blad geweest. In totaal heeft zij ruim duizend
artikelen geschreven in Moesson. Teveel en te veelzijdig om in enkele bladzijden
zelfs maar een impressie van te kunnen geven. Dat er ook ontroerende artikelen
tussen zitten, blijkt uit deze prachtige passage waar ik mee afsluit:
Sampit, Borneo
Omstreeks deze tijd, 25 jaar geleden [dat wil zeggen: 1950], Tjalie en ik
waren net getrouwd. We stonden op de oude steiger dichtbij de passer.
Een gammele steiger, planken weg als bij een kapotte xylofoon, bij elke
stap wipt het hout op, zwaaide de hele stellage, griezelig vond ik. Maar
het was een zeldzaam prachtige middag. Na dagenlang regen weer een
wolkenloze azuren hemel, koepelend naar een vage horizon bomen. En
die rivier, dik-zwart als Chinese tjintjao. We waren er al aan gewend
geraakt dat water niet meer bruin, maar zwart was, en dat je als je het met
de hand opschepte, een handjevol sterke thee ophield.
5 Zwarte vissen, touwtje door de kieuwen, bungelden aan mijn wijsvinger.
Ik voelde me prettig rijk, tevreden. Er was niet elke dag vis en bovendien
had ik nog katjang pandjang kunnen krijgen en, o hemelse tractatie, een
grote papaja. In Sampit zelf groeide niets, het kwam allemaal van ver
stroom-afwaarts of van Bandjarmasin. Tjalie draaide zich om, leunde
roekeloos tegen de uitgestrekte railing, keek met toegeknepen ogen pal in
de zon. En terwijl hij een voet uit zijn slof trok en op mijn blote voet zette,
zei hij: ‘Dit moet je onthouden, dit. Als een van de gelukkigste momenten
uit ons leven. Eens is dit alles weg, eens zal ik er niet meer zijn. Of jij.
Maar het is de som van jij plus ikke plus de hemel plus de zon plus het
water plus de vissen plus - de zwarte modder op je voeten. Het is de
volmaaktheid die schilders niet kunnen schilderen, dichters niet kunnen
bewoonden, want niemand kan het begrijpen en voelen als wij. Vergeet
dit moment nooit.’ Voor het eerst besefte ik dat bij ieder geluk, het begin
van een afscheid, een verdriet geboren is.21
Marjolein van Asdonck (1972) studeerde Indonesiëkunde aan de Universiteit Leiden
en is hoofdredacteur van het Indische maandblad Moesson. Zij is bezig met haar
promotieonderzoek over vijftig jaar Onze Brug/Tong Tong/Moesson.

Eindnoten:
1 Tong Tong 28 februari 1967, p. 10.
2 Tong Tong 1 september 1970, p. 12.
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3 Tong Tong 1 september 1970, p. 12.
4 Tong Tong 30 september 1968, p. 12.
5 Bamboestok met scherp gesneden punt. Het beruchte wapen van Indonesische extremisten dat
op veel Indonesische vrijheidsmonumenten is aan te treffen.
6 David Lynch (Missoula USA, 1946) is onder meer filmregisseur. Weet in zijn films - die een
cultstatus hebben verworven - met minimale middelen een maximale dreiging te creëren.
7 Jan Bosdriesz en Gerard Soeteman. Ons Indië voor de Indonesiërs. De oorlog, de chaos, de
vrijheid. Den Haag: Moesson, Franeker: Wever, 1985, p. 90.
8 Moesson 15 augustus 1985, p. 2.
9 Het vlag-incident gebeurde op 19 september 1945. In het Oranje-hotel in Soerabaja was een
inlichtingenteam van de RAPWI (Recovery of Allied Prisoners of War and Internees)
gestationeerd. Toen vaandrig Lansdorp en ex-geïnterneerde J.L. Boer de Nederlandse vlag
hesen, lieten de Indonesiërs zich daardoor provoceren. Ze bestormden het Oranje-hotel en
scheurden de blauwe baan van de vlag en hesen de Indonesische rood-witte vlag. Tegenover
het Oranje-hotel was een Rode-Kruispost ingericht met de eerste teruggekeerde geïnterneerden.
Er ontstond een heftig gevecht tussen de twee groepen, dat door een Japanse militaire patrouille
werd beëindigd. Lees voor de bersiap in Soerabaja: A.C. Broeshart (red.). Soerabaja, beeld van
een stad. Asia Maior, Purmerend 1994.
10 Bosdriesz en Soeteman (1985), p. 65.
11 Moesson 1 december 1981, p. 2.
12 Meer over mevrouw Führi-Mierop in: Marjolein van Asdonck, ‘Piekerans van Knouff’. In:
Indische Letteren 17 (2002) p. 82-91.
13 Moesson 1 december 1981, p. 2.
14 Tong Tong 15 februari 1974, p. 18.
15 Moesson 15 november 1989, p. 12.
16 Mampirren: onuitgenodigd en onaangekondigd langskomen.
17 Onze Brug mei 1957, p. 3.
18 Moesson 15 februari 1983, p. 2.
19 Tong Tong 15 april 1976, p. 2.
20 Tong Tong 15 juni 1974, p. 19.
21 Tong Tong 15 april 1975, p. 5.
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Het gesprek. Bronbeek 14 november 2004.
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‘Vrouw? Man? Het gaat erom of je goed schrijft’
Peter van Zonneveld in gesprek met Hella S. Haasse
Hella, ik ben heel blij dat we je zover hebben kunnen krijgen om naar Bronbeek te
komen voor dit sluitstuk van een voor onze Werkgroep bijzondere dag. Het is niet
de eerste keer dat je in onze kring optreedt, maar tot dusver ging het vooral over je
eigen schrijverschap. Iedere keer denken we dat het Indische oeuvre van Hella S.
Haasse is afgerond, maar dan verschijnt opeens Heren van de thee, of Sleuteloog.
Dat zal het dan wel zijn, stellen we vast, en juist als we ons ertoe willen zetten om
de balans op te maken, komt daar opeens weer een boek over Indische schoolplaten.
Ja, maar nu is het afgelopen hoor.
Denk je dat? Eerst zien, dan geloven. Maar vandaag hebben we je uitgenodigd in je
hoedanigheid van lezer, van een lezer die zich bovendien in geschrifte rekenschap
geeft van het gelezene. Iedereen kentje romans, maar in je essays laatje ook je licht
schijnen over andere auteurs, de meest uiteenlopende, zowel binnen- als buitenlandse.
Dat zie ik andere schrijvers nog niet doen. De meeste van je collega's namen zelden
de moeite om zich in andermans werk te verdiepen. Hermans schreef geen essay over
Haasse, maar jij wel over hem. Nu zouden we graag je mening horen over een aantal
vrouwelijke auteurs die vandaag op dit symposium ter sprake zijn gekomen. Aan het
begin van dit symposium heb ik de vraag gesteld: heeft het wel zin om over het
onderwerp Vrouwen over Indië te spreken? Wat vind jij?
Het hangt er van af of die vrouwen teksten hebben nagelaten, journalistiek werk,
dagboeken, romans of wat dan ook. Dan hebben zij hun mening over een aantal
dingen in Indië gegeven, dan kun je zien hoe zij dat land ervaren hebben, vanaf de
negentiende eeuw tot nu. Het heeft dus zeker wel zin om daarover te spreken. Alleen,
je moet misschien een onderscheid maken tussen teksten die vooral een sociale en
historische betekenis hebben, die laten zien hoe Nederland en Indonesië met elkaar
omgingen, en teksten die geschreven zijn door mensen die in eerste instantie schrijvers
zijn. Die zich hoe dan ook schrijvend geuit zouden hebben over wat ze zagen en wat
ze meemaakten, waar ze zich ook bevonden.
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We hoorden dat mensen in de oorlog dagboeken gingen bijhouden die dat anders
nooit gedaan zouden hebben. Dat geldt in zekere zin ook voor de Indische roman:
vrouwen die dat anders nooit gedaan zouden hebben, gingen opeens romans schrijven.
Die zouden zijn ontstaan uit brieven naar huis. Zo kreeg je romans die de toets der
literaire kritiek niet helemaal kunnen doorstaan.
Ze zijn ook nooit bedoeld om als literaire meesterwerken gelezen te worden. Die
brieven waren bedoeld voor familie en vrienden in Nederland. Die dagboeken van
veel vrouwen die in Indië kwamen, die nog nooit daar waren geweest, die de behoefte
hadden om op papier te uiten over dat wat zij daar allemaal meemaakten, die zich
daar in het begin ook vrij eenzaam voelden, waren ook niet bedoeld om gelezen te
worden door anderen dan zijzelf of hun intimi.
Die romans weer wel.
Ja, maar dat leunt dan weer een beetje aan tegen de stelling van Rob Nieuwenhuys
dat de Indische roman gebaseerd zou zijn op de roddel van voor- en achtergalerij,
het praten van mensen over elkaar, over de gebeurtenissen in vaak kleinere plaatsen
met een betrekkelijk kleine groep Europeanen, waar allerlei spanningen heersten,
affaires, problemen met de bevordering naar een hogere rang wat de mannen betreft.
De vrouwen hielden zich natuurlijk met die dingen bezig omdat ook hun positie in
het geding was. Ik denk dat iedereen dat kent die zich in een bepaalde sector van de
Indische maatschappij bevond.
We kunnen niet alle schrijfsters behandelen in die korte tijd die we hebben. Stéphanie
Loriaux heeft gesproken over vijf auteurs uit het Damescompartiment. Je zou kunnen
zeggen dat binnen dat spectrum Mina Krüseman aan de ene kant en Annie Foore
aan de andere kan de meest extreme en opvallende auteurs zijn. Ja, natuurlijk, Mina
Krüseman met haar opstelling als feministe in een periode dat dit absoluut nog niet
aan de orde was of in elk geval niet getolereerd werd. Annie Foore die de Indische
maatschappij waar zij in terecht gekomen was kritisch bekeek en dan vooral de
elite-maatschappij die met spanningen te maken had door de functies van die mannen.
En dan Augusta de Wit, denk je niet dat met haar een nieuwe periode aanbreekt? Ja,
Augusta de Wit, voor wie ik altijd buitengewoon respect heb gehad, is toch de eerste
geweest en dan zeker onder de vrouwelijke auteurs, die op een schitterende manier
de natuur van Indië beschreven heeft. Ze heeft die natuur heel goed gezien en
weergegeven met allerlei details, vaak ook heel dichterlijk, maar zonder wee te
worden, zonder in allerlei hoogdravende termen te vervallen.
Hoewel ze voor die tijd vooruitstrevend en echt ‘ethisch’ was, zat ze toch nog vast
aan veel negentiende-eeuwse normen en waarden. Zo'n titel als De godin die
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wacht, dat is toch eigenlijk al een heel programma. Er zijn nog zoveel auteurs waar
we het nog niet over gehad hebben vandaag, zoals Madelon Székely-Lulofs. Die
vroege Deli-romans van Madelon Székely-Lulofs, zoals Rubber en Koeli, zijn
maatschappelijke pamfletten die heel kritisch ingaan op situaties op die
ondernemingen daar. In die boeken is zeker ook sprake van een vrouwelijke
invalshoek. Maar De hongertocht; over een patrouille van soldaten die in het laatste
jaar van de Atjeh-oorlog verdwalen in de ontzaglijke rimboe van Sumatra, gaat
uitsluitend over mannen. Ze zijn verdwaald, ze hebben geen enkel idee waar ze zich
bevinden, ze hebben niet voldoende proviand bij zich. Het is een verschrikkelijk
verhaal, met zo'n kracht verteld dat als je niet wist dat het door een vrouw geschreven
was, je ook niet op het idee zou komen. De stijl waarin het geschreven is, is heel
krachtig, zakelijk en direct. Zij heeft op een uitnemende manier gebruik gemaakt
van authentiek materiaal van dagboeken, van afschriften van verslagen hoe die tocht
verlopen was en voornamelijk van dagboekaantekeningen van Nutters, die de leiding
had van die patrouille soldaten die daar het oerwoud ingingen. Zij is op een zeldzaam
vakkundige en zorgzame manier met het bronnenmateriaal omgesprongen.
Het was toch ook een poging tot rehabilitatie van Nutters?
Ja zeker, je voelt haar betrokkenheid en haar streven die rehabilitatie te realiseren
door zich zoveel mogelijk in te leven in hoe de omstandigheden toen waren.
De roman Tjoet Nja Din, geschreven tijdens de oorlogsjaren, verscheen in 1948.
Het boek kreeg niet zoveel aandacht, in elk geval minder dan het boekenweekgeschenk
van dat jaar. Vind je dat een geslaagde roman?
Tjoet Nja Din gaat over een opstandelinge, verbonden met een Atjehse vorst die
eigenlijk ook een opstandeling was. Wat ik er goed aan vind is dat ze aandacht vraagt
voor mensen die tot de tegenpartij behoren: hun gevoelens, hun streven, hun
omgeving, allemaal dingen waarover niet zo gemakkelijk gegevens te vinden zijn.
Ze kan zich heel goed verplaatsen in die tegenpartij.
Ja, met die prachtige laatste zin: ‘Zullen wij dan niet tenminste de haat gunnen aan
haar [Tjoet Nja Din], die aan ons alles verloor, wat zij bezeten heeft en liefgehad?’
Madelon Székely-Lulofs heeft blijkbaar een ontwikkeling doorgemaakt die
vergelijkbaar is met die van Beb Vuyk, met steeds meer sympathie voor de tegenpartij.
In de voordracht over Beb Vuyk en haar werk werd de term nuchter gebruikt. Dat is
toch ook niet een typisch ‘vrouwelijke’ auteur, vind je niet?
Zij verwerkt ‘vrouwelijke’ elementen altijd in een veel ruimere context. De eigen
wereld en die andere, over de identiteitsproblemen van Indische mensen tijdens de
Japanse bezetting, is praktisch geheel gezien vanuit vrouwen in die situatie. Ik vind
dat Beb een heel
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Zij over die olifanten, hij over die muis. Las jij toen ook voor?
Ja, over Griekenland. Ik heb Maria Dermoût bij andere gelegenheden ook wel
ontmoet. Zij was heel goed bevriend met Johan van der Woude, die haar eigenlijk
ontdekt heeft en de eerste is geweest die een biografie over haar geschreven heeft.
Van hem hoorde ik heel veel over haar. Ik heb altijd een immense bewondering voor
Maria Dermoût gehad. In het begin werd er wel eens wat wegwerpend over haar
werk gesproken, over die verkleinwoordjes, dat zinde de mensen eigenlijk niet. Dan
werd ik altijd razend. Ik zei dan: als je dat leest, krijg je onder en achter de woorden
juist een beeld van de sfeer van het leven en het beleven in Indië die je nooit ergens
anders zult aantreffen Ik ben erg blij dat die bezwaren tegen haar nu verdwenen zijn
en dat zij in andere landen wordt erkend, hoewel ik mij afvraag hoe haar specifieke
kwaliteiten in vertaling tot hun recht kunnen komen.
Dat was in de jaren vijftig, toen De tienduizend dingen door Hans Koning in het
Engels werd vertaald, en het door Time in de VS bij de beste boeken van 1958 werd
gerekend. Wat zouden ze er daar zo mooi aan gevonden hebben?
Voor de lezers daar was wat het in eerste instantie waarschijnlijk mooi om wat er
werd verteld. Dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Neem dat prachtige verhaal ‘De
professor’ uit De tienduizend dingen, een van de mooiste verhalen uit de Nederlandse
literatuur. Het is een verhaal over een subtiele vriendschap tussen twee mannen,
hoewel het dan door een vrouw is geschreven. Het getuigt van een psychologisch
inzicht dat formidabel is en precies de gecompliceerde relatie tussen de Javaan
Soeprapto en de Europese professor weergeeft. De doorschijnende kwalletjes die
Soeprapto na de dood van de professor als zeilscheepjes van kristal in zee ziet drijven,
en die bezaantjes genoemd werden, krijgen een symbolische betekenis. Haar werk
is juist in zulke kleine observaties en beelden van een grote kracht.
Van internationaal niveau, toch?
Ja, absoluut.
Aya Zikken is min of meer een leeftijdgenote van jou. Hoe zou je haar werk willen
typeren? Is dat typisch ‘vrouwelijk’?
Aya was niet alleen leeftijdgenote, maar ook een schoolgenote. We zaten niet in
dezelfde klas. Ik kende Aya en ook Margaretha Ferguson van de Carpentier Alting
Stichting, waar we alle drie leerling waren. Aya was vooral in de latere jaren van
haar leven een fervente reizigster en heeft helemaal alleen de meest uiteenlopende
Aziatische streken bezocht. Ook in de Indonesische archipel is zij naar plekken
gegaan waar vroeger eigenlijk nooit iemand kwam, alleen om contact te maken met
de mensen daar en ook om iets karakteristieks van die streken te kunnen vertellen.
In die zin was zij een ontdekkingsreizigster.
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prachtige, heel lucide stijl heeft, ik zou het woord nuchter niet willen gebruiken, ik
vind het eigenlijk niet nuchter. Er zijn schitterende bladzijden in haar werk, zoals
die waarop ze het eiland beschrijft waarop ze gewoond heeft, maar het is geschreven
zonder sentimentaliteit. Sommige mensen vinden het koel. Dat vind ik helemaal niet,
ik vind het krachtig geschreven.
Proza dat als een man op je afkomt?
Ze wist ook voortreffelijk weer te geven hoe het was op zo'n onderneming, of het
nou in de thee was of in de kajoepoeti-olie in de Molukken. De problemen en de
zorgen, de soms lastige relaties met de bevolking, met buren en met ambtenaren, dat
heeft zij allemaal geweldig goed gezien en beschreven. Ik zou bijna niemand weten,
die dat zo goed heeft gedaan.
Ik ken iemand, die over thee heeft geschreven op een manier dat je zelf een
theeplantage zou kunnen beginnen.
Beb Vuyk heeft het in de praktijk gedaan. Ik heb er alleen maar naar gekeken.
We hebben het over de Molukken gehad. Vandaag is in dat verband ook de naam
van Maria Dermoût genoemd.
Maria Dermoût is zonder twijfel de meest belangrijke schrijfster; zij en Multatuli
zijn de twee topfiguren van de Indische bellettrie.
Mag Couperus er ook bij?
Ja, natuurlijk, maar zijn werk gaat maar voor een deel over Indië.
Wat vind je zo bijzonder aan Maria Dermoût?
Maria Dermoût heeft een eigen taal ontwikkeld om haar verhalen te vertellen, zo
uniek, dat vind je bij geen enkele andere schrijver op die manier. De woordschikking
in de zinnen en de manier waarop zij een plot ontwikkelt. Of de wijze waarop zij
naar een hoogtepunt toegaat in een gedeelte van de tekst en dan gebruikmaakt van
een soort tussenzinnetjes, die als het ware even de vertelling stremmen, maar wel de
nadruk leggen op wat er aan de hand is. Als ik dat dan zo lees, dan stel ik mij zo voor
dat ik de stem hoor van een Indonesische verteller in sommige van die zinnen. Mijn
Bahasa is niet zo goed dat ik dat foutloos kan vertalen, maar je probeert dan een
beetje om dingen te zeggen met Maleise woorden en dan zit er een bepaald ritme in,
een zangerigheid die je bij geen enkele andere schrijver uit Indië aantreft.
Ken je dat grammofoonplaatje waarop ze voorleest uit eigen werk, waarbij de
zinsmelodie omhoog gaat aan het eind?
Ja, ik was toen zelfs in de studio. Zij las toen samen met Tjalie Robinson voor.
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Er zijn natuurlijk meer vrouwen geweest in de literatuur die dat ooit ook hebben
gedaan. We zien al in de negentiende eeuw vrouwen die bijvoorbeeld de Arabische
woestijn introkken. Maar Aya heeft dat op haar eigen manier verwezenlijkt. Hoewel
ze in haar romans dieper ingaat op de psychologie van vrouwelijke figuren, vind ik
niet dat het ‘vrouwelijke’ en de beschrijving van vrouwelijke figuren bij haar
overheerst, helemaal niet. En zij heeft óók een vrij forse stijl.
We hoorden zojuist ook al iets over het werk van Margaretha Ferguson, in de
beschouwing over Lilian Ducelle. Die gaf haar mening over dat werk en dat loog er
ook niet om. Wat vind jij daarvan?
Nou, ik geloof dat Lilian Ducelle wel vaker een mening te kennen gaf waar niet
iedereen het mee eens was. Maar ik vind dat voor Margaretha Ferguson niet helemaal
opgaan, want ik denk dat iedereen die in Indië geweest is heel veel zal herkennen
van de sfeersituaties die ze schildert. Het zijn altijd gedeeltelijk autobiografische
teksten, in ieder geval over mensen en dingen die zij zelf gezien en meegemaakt
heeft. Haar werk is geschreven vanuit haar eigen bewustwording ten aanzien van de
Indische maatschappij, en uiteindelijk vooral ten aanzien van de Indonesische denken leefwereld.
Lin Scholte, daar wil ik je ook nog iets over vragen. Wat vind jij daarvan? Die geeft
toch een beeld van een wereld die wij eigenlijk nauwelijks kennen.
Ja, maar dat is natuurlijk zo echt als het maar kan. Dat komt helemaal voort uit
eigen ervaringen en uit wat ze weet van haar moeder, van haar familie en van de
omgeving. Dat is echt. Daar kun je verder niets anders over zeggen dan dat het zo is
opgeschreven dat je er daar als lezer helemaal in bent, en helemaal in mee voelt, en
dat ontroert je.
Het is heel direct in ieder geval. Je herkent het kazerneleven er in.
Ja, zoals in Anak Kompeni!
Dat zou herdrukt moeten worden. Er zijn ook plannen in die richting.
O, dat moet zeker. De KNIL-soldaten zijn toch een met het hele koloniale leven
verbonden element geweest. Dan is zo'n beeld van het leven van de vrouwen en de
kinderen in de kazerne absoluut van betekenis. Dat hoort in de geschiedschrijving.
Ten slotte een schrijfster van de tweede generatie: Marion Bloem. We hebben vandaag
gehoord dat Lilian Ducelle zei: Doe maar gewoon dan doe je al Indisch genoeg.
Ja maar Marion Bloem heeft natuurlijk niet alleen over haar Indische achtergronden
en ervaringen geschreven. Ze heeft ook romans geschreven die zich elders afspelen,
in verband met reizen en vooral ook met haar persoonlijke leven, een projectie van
eigen problemen en
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gevoelens in de vorm van een roman. Ik vind bijvoorbeeld haar boek De honden van
Slipi een buitengewoon aardig boek, waarin een bezoek aan het gedeelte van de
familie dat nog in Indonesië woont, wordt beschreven. Daar ben je bij, dat ruik je,
dat proef, daar bén je gewoon. Ik denk wel dat het schrijven van Marion Bloem
gericht is op de weergave van het ‘vrouwelijke’ beleven.
Terug naar het begin: vrouwelijk, mannelijk, is dat een zinvol onderscheid? Is het
uiteindelijk van belang of een auteur vrouw of man is?
Welnee! Het gaat er om of je goed schrijft, en dan is het verder volstrekt
onbelangrijk. Als je een compositie van een roman hebt opgebouwd en alle elementen
zijn daarin evenwichtig verdeeld en je hebt een stijl van schrijven die poëtisch is en dan bedoel ik poëtisch door de elementen in de tekst die aan elkaar gespiegeld
kunnen worden of die associaties opwekken aan weer andere delen in de tekst. Als
een roman dat heeft, en een eigen toon en geschreven is in een taal die met eerbied
en liefde wordt behandeld, dan is dat een boek dat tot de literatuur behoort en of het
nou een man of een vrouw is die dat geschreven heeft, dat doet absoluut niet ter zake.
Dat lijkt me een prachtig slot van ons gesprek.
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Uitnodiging
Op vrijdag 13 mei 2005 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
weer een lezingenmiddag.
Programma:
14.00 uur:

Opening.

14.15 uur:

Esther ten Dolle: Was het werkelijk
Oeroeg?

14.45 uur:

Sarah de Mul: Herinneringen aan Indië
in Terug naar de Atlasvlinder van Aya
Zikken.

15.15 uur:

Boekpresentatie van Melis Stoke: Ik kijk
de kat uit de klapperboom, vijftig
Indische rijmkronieken, bijeengebracht
en ingeleid door Gerard Termorshuizen.

15.45-16.15 uur:

Pauze.

16.15 uur:

Anneloes Timmerije in gesprek met Fred
Lanzing over zijn nieuwe boek Soldaten
van smaragd. De wereld van het KNIL.

16.45 uur:

Boekpresentatie van Soldaten van
smaragd.

17.00 uur:

Sluiting.

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

Indische Letteren. Jaargang 20

113

[Nummer 2]
Redactioneel
Begin juni 2005 vond de opening plaats van de Indische Zomer die van juni tot en
met september 2005 de culturele en artistieke diversiteit van Indisch Nederland laat
zien, in het bijzonder de invloed van Nederlands-Indië op Den Haag. Ook onze
Werkgroep verzorgt daarbinnen een tweetal programma's: in de vorm van het drieluik
‘Augustus zestig jaar geleden’ op 21, 25 en 28 augustus (zie de bij dit nummer
gevoegde folder) en met een poëziemiddag op zondagmiddag 11 september, vanaf
13.30 uur, over het thema De Indische Natuur. Indische dichters zullen dan gedichten
voordragen van henzelf en van bewonderde voorgangers. Het evenement vindt plaats
in de aula van het Letterkundig Museum in Den Haag (zie aankondiging elders in
dit nummer).
Hans Vervoort (1939), onder onze lezers vooral bekend geworden door zijn
Vanonder de koperen ploert, publiceerde onlangs twee nieuwe boeken: Kind van de
Oost met onder meer herinneringen aan zijn Indische jeugd (onder andere de
kamptijd), en Retourtje tropen, een persoonlijk verhaal over zijn reis over Java en
Sumatra. Wij hebben gemeend rond Hans Vervoort en zijn werk een extra
lezingenmiddag te moeten organiseren. De middag wordt geopend met een lezing
van Kees Snoek wiens biografie over Du Perron eveneens recentelijk verscheen. Dit
alles kunt u meemaken op vrijdagmiddag 8 juli a.s. (zie de uitnodiging achterin dit
nummer).
In het redactioneel van het vorige nummer werd al gesproken over het aanstaande
twintigjarige bestaan van onze Werkgroep. Onder het thema Feesten in Indië zullen
wij dit vieren op ons Bronbeek-symposium van zondag 6 november a.s. In het
septembernummer van Indische Letteren vindt u het volledige programma met daarbij
de uitnodiging en het formulier waarmee u zich kunt aanmelden.
In deze aflevering van Indische Letteren vindt u een tweetal bijdragen: die van Erica
van Boven heeft ‘de herinnering aan het koloniale verleden’ tot onderwerp, waarbij
haar aandacht in het bijzonder uitgaat
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naar het in 1995 verschenen boek van Rudy Kousbroek, Terug naar Negri Pan
Erkoms. Het artikel van Adrienne Zuiderweg handelt over de pracht van de Indische
natuur, gezien door de ogen van VOC-dienaren.
Al weer enkele jaren geleden werd de laatste ‘lijst Kemp’ afgedrukt: die van de
Indische letteren over 2001. Herman Kemp is met pensioen. We zijn blij, dat drs.
Inge Tromp, hoofd documentatie van het KITLV, zich bereid heeft verklaard Kemps
arbeid voor ons tijdschrift over te nemen. In dit nummer vindt u de door haar
samengestelde ‘lijst Indische letteren 2002’.
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De postkoloniale autobiograaf en zijn koloniale verleden
Erica van Boven
Inleiding1
Veel moderne twintigste-eeuwse romans draaien om de vraag naar de persoonlijke
identiteit, de vraag ‘wie ben ik’. In de zoektocht naar het ik wordt niet zelden
teruggegrepen naar de kindertijd, vanuit het idee dat daar de kern van de
persoonlijkheid, het authentieke deel te vinden zou zijn, de ‘ik’ in pure, onbedorven
staat. De psychoanalyse heeft het belang van de kindertijd onderstreept, maar
tegelijkertijd het besef gebracht dat het eigen verleden niet zonder meer toegankelijk
is. Sindsdien is in romans het teruggrijpen op de jeugd meestal geen vanzelfsprekende
of onproblematische zaak. De moderne schrijver is zich bewust van de afstand die
hem scheidt van zijn vroegere zelf en van de beperkingen en vervormingen van de
herinnering. Een mooie en (in Nederland) vroege verwoording hiervan geeft de
introductie van Simon Vestdijks grote (op Prousts romancyclus geïnspireerde)
herinneringsroman Kind tussen vier vrouwen (geschreven in 1933, gepubliceerd in
1972). Daar wordt in de wij-vorm verteld. Deze ‘wij’ heeft de vorm van een zwerm,
een vlucht die teruggezweefd is naar de oude woonplaats, het oude schoolgebouw;
in ‘een verval van de tijd’ terecht komt, kleiner wordt en het klaslokaal binnengaat
waar de leerlingen zitten als ‘vreemde, schuwe dieren’. De leerlingen zijn vreemden,
er is geen herkenning - maar de verteller wordt naar één kind toegedreven en wordt
dan van een ‘wij’ een ‘ik’. Een onomlijnde ik; niet een ik met een beroep, een
visitekaartje en een confectiepak (zo staat er), maar ‘naaktheid, een bevend,
onbeschermd iets, zonder naam schier...’. Die onvaste, onzekere ik verdwijnt in het
kind Anton, groeit met hem samen, gaat kijken met Antons ogen en denken met
Antons hersens en schrijven met Antons hand - maar blijft de gescheidenheid voelen
van dat vroegere zelf. ‘Nog zijn wij twee’, staat er; er is sprake van een ‘ik’ in ‘zijn’
gedaante.2
Dit algemene probleem van de schrijver die toegang probeert te krijgen tot zijn
eigen kindertijd maar zich bewust is van zijn onzekere
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Rudy Kousbroek op een karbouw (1938).
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positie en de onbetrouwbaarheid van de herinnering, krijgt een extra lading en een
specifieke vorm wanneer het om een koloniale kindertijd gaat. Over de postkoloniale
autobiograaf op zoek naar zijn koloniale verleden gaat dit artikel.
Herinneringen spelen in veel teksten uit de twintigste-eeuwse koloniale en
postkoloniale literatuur een grote rol. Een paar bekende voorbeelden: Het land van
herkomst (1935) van Edgar du Perron, Oeroeg (1948) van Hella Haasse, De
atlasvlinder (1958) van Aya Zikken, de drie Indië-romans van Jeroen Brouwers (Het
verzonkene uit 1979, Bezonken rood uit 1981 en De zondvloed uit 1988), Het lied
en de waarheid (1997) van Helga Ruebsamen en Sleuteloog (2002) van Hella Haasse.
De herinnering aan het koloniale verleden en vooral ook de complicaties daarvan,
vormen een kwestie die als een rode draad door de moderne Nederlands-Indische
literatuur loopt. Beekman (1998) spreekt van een prominent thema; volgens hem
herdenkt de koloniale literatuur ‘het voorbijgaan van een tijdperk, van een wereld,
van een manier van leven [...]. Waar het uiteindelijk op neerkomt, is dat men zich
de reuk, de aanraking, de smaak van die voorbije wereld wil herinneren. Dergelijke
zintuiglijke gedetailleerdheid ligt nog in het verschiet, want het geheugen houdt van
details; het fabriceert een “kaart (die) ver verwijderd en toch concreet (is)”’.3
Dat is precies de taak die Rudy Kousbroek zich heeft gesteld in Terug naar Negri
Pan Erkoms (1995).4 Deze tekst biedt een bijzonder mooie verwoording van alle
problemen die zich voordoen wanneer het geheugen zo'n kaart tracht te fabriceren
en van wat dat voor de autobiograaf betekent. Een bespreking van de samenhang
van herinnering en identiteit in deze autobiografische tekst kan daarom inzicht geven
in een van de kernproblemen van de (post)koloniale literatuur.
In Terug naar Negri Pan Erkoms heeft Rudy Kousbroek stukjes gebundeld over
zijn twee reizen (in 1979 en in 1994) naar Sumatra, waar hij in 1930 is geboren en
tot 1946 heeft gewoond. Na de Tweede Wereldoorlog, op zestienjarige leeftijd,
vertrok hij naar Nederland. Pas 34 jaar later, in 1979, keerde hij terug voor een
zoektocht naar de overblijfselen van zijn kinderjaren aan de Oostkant van Sumatra,
een zoektocht naar sporen van huizen, scholen (internaten) en de drie
interneringskampen waar hij de oorlogsjaren doorbracht. In 1994 bezocht hij de
meeste plekken nog eens in verband met filmopnamen. Van beide reizen doet hij
verslag in Terug naar Negri Pan Erkoms (terug naar ‘het land van herkomst’). Hij
beschrijft hoe hij resten van zijn jeugd zoekt, sporen terugvindt en herinneringen
oproept; zijn verslag daarvan vult hij aan met beschouwingen, commentaren,
bespiegelingen over die periode, over de situatie nu, over herinneringen en het
herinneringsproces zelf. Het is een boek met herinneringen, maar ook een boek over
herinnering, het herinneren zelf: wat het is, hoe het proces verloopt en
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wat het belang ervan is. Ook in dat opzicht doet het denken aan Het land van herkomst
van Edgar du Perron (1935) waarnaar het in de titel verwijst. Du Perron tracht
eveneens zijn jeugd in Indië te reconstrueren en geeft tegelijkertijd voortdurend
commentaar, reflectie op die reconstructie.
Al is dit in het oeuvre van Kousbroek een onverwacht boek vanwege de omslag
naar het autobiografische en kleinschalige, naar het terrein van gevoel en nostalgie,
toch past het volledig in zijn programma dat hij in een interview formuleerde als (in
navolging van Montaigne) ‘uitzoeken hoe iets werkelijk is, en het bestrijden van de
dwaling’.5 Het heeft een psychologische en intellectuele portee die veel verder reikt
dan de persoonlijke herinnering.

Verloren paradijs
Al aan het begin van het boek wordt duidelijk wat Kousbroek tot zijn zoektocht heeft
gedreven. Daar beschrijft hij onder de titel ‘De geheime tuin’ een droom:
Al jarenlang droom ik met regelmatige tussenpozen dezelfde droom: ik
rijd in een of ander vervoermiddel onder een gloeiende zon. De lucht is
drukkend, ik voel me gespannen, rusteloos, van streek.
Dan opeens rijden we een beschaduwde laan binnen. Het is er stil en koel.
Eeuwenoude bomen spreiden hun takken over de weg, laag en massief als
de bogen van een Romaanse kerk. Het gebladerte is delicaat en van een
tere kleur groen, zoals jonge varens, en het laat kleine plekjes zon door,
die over de weg verstrooid liggen als centen op de bodem van een vijver.
Links en rechts de donkere stammen van de bomen, en daarachter strekt
zich een golvende grasvlakte uit, zonverlicht en vredig. De toppen van de
bomen ruisen. Ik word overspoeld door een onuitsprekelijk gevoel van
vervulling: ja, hier wil ik altijd blijven. Hier is het geluk.
Ik ken van deze droom ieder detail, al sinds mijn zestiende of zeventiende
komt hij regelmatig terug, steeds precies zo, een of twee keer per jaar.
Vroeger aanvaardde ik dat als iets gewoons, zoals je in het dagelijks leven
ook van tijd tot tijd langs een bepaalde plek komt die je herkent, en er
verder niet bij denkt. Maar later ging ik me er over verwonderen: waarom
droomde ik dat telkens opnieuw? Betekende het iets? Geen twijfel aan dat
een psychiater er allerlei verklaringen voor zou hebben gehad. Oedipale
verlangens. Een symbolisch landschap.
Maar nu, sinds kort, weet ik iets wat ik daarvoor niet wist:

Indische Letteren. Jaargang 20

119
het is een herinnering. Die laan bestaat, precies zoals in mijn droom. Ik
heb hem gezien, ik ben er terug geweest. (p. 9)
De droom blijkt een herinnering te zijn aan een landschap op Sumatra. Het is treffend
welk beeld bij Kousbroek het eerste opkomt wanneer hij zijn geheime tuin wil
beschrijven: een Romaanse kerk. Het Indische verleden waarnaar hij zoveel later
terugverlangt is niet meer zuiver Indisch; het is in de loop der tijd versmolten geraakt
met Europese elementen. Elders in het boek spreekt hij over het eiland in het
Tobameer als over ‘het verdwenen paradijs’, een door en door bijbelse term die
overigens lang niet alleen door Kousbroek wordt gebruikt. Indië, de Indische jeugd
als verloren paradijs is een overbekend beeld, een topos in de Indische letterkunde;
de eerdergenoemde studie van Beekman heet (in vertaling) ‘Paradijzen van weleer’.6
Dergelijke beelden drukken mooi uit hoezeer de koloniale herinnering een typerend
Indisch-Europees mengsel is.
De beschrijving van de geheime tuin zet de toon van de reis. De tuin is een beeld
van de kindertijd in Indië, een beeld van het geluk, net als het paradijselijke eiland
in het Tobameer, ‘het oord van licht en geluk’. Kousbroek voelt zich een verbannene
uit het paradijs van zijn kindertijd. Alle moeite van zoeken, herinneren en
reconstrueren is er op gericht weer toegang tot dat paradijs te krijgen, maar in de
dubbelzinnige verwoording ligt de onmogelijkheid van deze onderneming al van
meet af aan besloten. Dat maakt de inzet van de zoektocht overigens niet minder
groot. Het zoeken gebeurt obsessief en ieder restant van vroeger brengt grote
ontroering teweeg. Veranderingen en verval grijpen hem eveneens diep aan. Alles
wat verloren is gegaan en voorgoed onbereikbaar is geworden, confronteert hem
ermee dat zijn eigen jeugd voorgoed voorbij is. Er is veel dat hem verbindt met
Nabokov, uit wiens Speak, Memory (1966) hij citeert: ‘The nostalgia I have been
cherishing all these years is a hypertrophied sense of lost childhood, not sorrow for
lost banknotes.’7 Ook Nabokov tracht met behulp van zijn geheugen het verstrijken
van de jaren, veranderingen en verval te bezweren. Ook hij is een balling uit het
paradijs van zijn kinderjaren en tracht in zijn herinnering het paradijs weer
gedetailleerd te reconstrueren en terug te halen:
Ik zie weer mijn leskamer op Wyra, de blauwe rozen van het behang, het
open raam. De weerspiegeling ervan vult de ovale spiegel boven de leren
bank waar mijn oom zich zit te verlustigen boven een stukgelezen boek.
Een gevoel van geborgenheid, van welbehagen, van zomerwarmte doortrekt
mijn herinnering. De spiegel vloeit over van helderheid; een hommel is
de kamer binnengekomen en botst tegen het plafond. Alles is zoals het
hoort te zijn, niets zal ooit veranderen, niemand zal ooit doodgaan.8
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Rudy Kousbroek in de ruïnes van het internaat Brastagi (1979).
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Volwassenen zijn altijd ballingen uit het paradijs van hun jeugd en de nostalgie die
dat kan oproepen is een bekend thema. Wat Kousbroeks tekst duidelijk maakt is, dat
dit voor degenen die in Indië zijn opgegroeid in extra sterke mate geldt. In Het
Oostindisch kampsyndroom schreef hij:
Er moet iets zijn in het landschap of de atmosfeer van Indië dat maakt dat
iemand die erin is opgegroeid er zijn leven naar terugverlangt. Er is
natuurlijk altijd veel voor te zeggen zichzelf te zien als een onbegrepene
tussen de Neanderdalers, maar het is toch misschien waar dat dat verlangen
onbegrijpelijk is voor mensen uit Europa of Nederland, die het daarom
aanzien voor een toegeven aan sentimentaliteit of interessantdoenerij.9
Dat terugverlangen ziet hij als de bron van veel Indische letterkunde: bij Beb Vuyk,
F. Springer, M. Dermoût of A. Alberts. Het gaat hier inderdaad om nostalgie, niet
om heimwee of valse nostalgie naar tempo doeloe, maar echte nostalgie en die
omschrijft Kousbroek als verlangen naar iets dat er niet meer is ofwel ‘de weg weten
in een huis dat niet meer bestaat’, het treurigste gevoel dat er is.10 Dat sluit weer aan
bij Beekman, die ‘elegisch najagen van het geluk’ typerend noemt voor de moderne
koloniale letterkunde en van deze literatuur zegt dat zij lijkt op een ‘geheugensteun
met betrekking tot een plaats waarnaar toe zij nooit zullen kunnen terugkeren’.11
De Indische jeugd is verder en onbereikbaarder dan de Nederlandse. De laatste
generatie Nederlanders die in Indië is opgegroeid, heeft de plekken van zijn jeugd
meestal vrij abrupt moeten verlaten en was er daarna volledig van afgesneden.
Kousbroek spreekt van ‘ballingschap’, net als Beekman, die het heeft over de ‘kunst
van het exil’ en ‘literatuur van ontwortelden’.12 Er heeft geen geleidelijke overgang
plaatsgevonden en er is geen mogelijkheid tot vanzelfsprekendheid of continuïteit
in het contact met het verleden. De plotselinge breuk en de afstand versterken het
idee van de jeugd als een ver en onbereikbaar paradijs en roepen de vraag op of die
jeugd niet een product van de fantasie is, of een droom, zoals in de bovengeciteerde
openingspassage uit Terug naar Negri Pan Erkoms. Wanneer iemand op zijn zestiende
wordt losgemaakt uit zijn vertrouwde omgeving en verplaatst naar een ver en vreemd
land, krijgt het verleden iets onwerkelijks. Het neemt de trekken aan van fictie; de
vraag komt op of het er wel echt is geweest:
Het is natuurlijk min of meer uitzonderlijk dat iemand vijfendertig jaar
geen voet meer zet in het land waar hij is geboren en opgegroeid. De huizen
waar je hebt gewoond, de plaatsen waar je ziek hebt gelegen, waar je op
school bent geweest, de plekken waar je als kind hebt gelopen en gespeeld
- in normale
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gevallen houden zulke dingen een alledaags karakter; je komt er wel eens
langs, ongeveer op de manier die ik daarstraks beschreef in verband met
die droom. Zo stel ik me tenminste voor dat het is. Want voor mezelf gaat
het niet op: die hele dimensie ontbreekt, alles is gesitueerd in een
onwerkelijk en onbereikbaar elders, alsof het nooit echt was gebeurd. Ik
heb dat altijd gevoeld als een tekortkoming: er ontbreekt iets, je mist iets
wat andere mensen wel hebben: een verleden. Zoals Der Mann ohne
Eigenschaften, maar dan armoediger. (p. 10)

De autobiograaf als archeoloog
De toegankelijkheid van het verleden wordt nog bemoeilijkt doordat in de tropen
alles veel sneller aangetast raakt en verdwijnt. Als de schrijver dan uiteindelijk
terugkeert om zich van het bestaan van zijn verleden te vergewissen, blijken de resten
van zijn jeugd al grotendeels te zijn verdwenen, verbrokkeld, overwoekerd door
plantengroei, zodat de afstand nog veel groter lijkt. Al zoekend naar sporen en
overblijfselen krijgt hij het gevoel dat hij op zoek is naar vergeten paleizen uit de
oudheid of een overwoekerde stad in de jungle. Het idee van de kindertijd als verloren
paradijs wordt extra romantisch doordat de schamele resten die hij vindt als verweerde,
overgroeide ruïnes in het landschap staan. Hier krijgt het beeld van de archeoloog dat op zichzelf al mooi uitdrukt hoe de autobiograaf diepe lagen moet afgraven om
bij de vroege levenservaringen te geraken - nog een dimensie omdat Kousbroek
inderdaad steeds meer het gevoel krijgt op zoek te zijn naar een ‘verdwenen
beschaving’ en beelden als Pompeï en Toetankamon gebruikt om zijn ervaringen te
beschrijven. Maar wat geen archeoloog ooit overkomt, dat hij in de ruïnes die hij
opgraaft zelf nog heeft rondgelopen, dat ervaart Kousbroek op Sumatra. ‘Wenend
tussen de ruïnes’ heet een hoofdstuk. Hij legt een verdwenen beschaving bloot
waarvan hij zelf nog deel heeft uitgemaakt, een Pompeï dat hij nog intact heeft gezien.
Hij is zowel Carter die de grafkamer van Toetankamon vindt, als Toetankamon zelf.
Met deze beelden weet Kousbroek de bijzondere gewaarwording uit te drukken van
enerzijds een onmetelijke afstand en vervreemding ten opzichte van het eigen verleden
en anderzijds de verbondenheid ermee:
Het antwoord op de vraag wat je nu precies zoekt, zo werd mij pas jaren
later duidelijk, is je eigen graf.
Je dwaalt rond zoals een revenant, een dolende geest, die zoekt naar zijn
eigen lichaam om er weer in terug te kunnen keren, maar ook zoals een
archeoloog die graaft tussen de overblijfselen van een sinds lang verdwenen
civilisatie. Je bent je eigen schim, en tegelijk ben je Carter, die de
grafkamer van
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Toetankamon zal vinden, met het gebalsemde lichaam er nog in, het gezicht
nog herkenbaar.
Die gebalsemde Toetankamon waar je naar zoekt ben je zelf, alsof je
vroeger, lang geleden, daarginds was gestorven: je lichaam moet er nog
zijn. Maar je zult het nooit vinden, je leeft immers nog? Je komt wel voor
graven te staan, maar het zijn de graven van anderen, mensen die je hebt
gekend, je bent het niet zelf. Je eigen graf is nog leeg. (p. 18)

Schaamte, spijt en verlangen
En er is nog een belangrijke factor die Kousbroeks contact met het eigen verleden
compliceert. De samenleving waarvan hij als kind deel uitmaakte was een koloniale
samenleving, gebaseerd op apartheid en uitbuiting. Van het koloniale systeem is
Kousbroek een tegenstander. In Het Oostindisch kampsyndroom heeft hij tal van
aspecten van de koloniale verhoudingen geanalyseerd en vooral ook getracht
misverstanden en vooroordelen uit de weg te ruimen. In Terug naar Negri Pan
Erkoms becijfert hij de schade die de Nederlandse overheersing aan Indonesië heeft
toegebracht in een hoofdstuk getiteld ‘Intermezzo: onechte kinderen’.
Deze titel duidt het probleem aan dat men in veel herinnerings- en terugkeerboeken
uit de Nederlands-Indische letterkunde aantreft. Rudy Kousbroek ervaart Indonesië
als ‘eigen’. Hij is er geboren, zijn wortels en zijn verleden liggen er en daar hecht
hij zeer aan want hij heeft geen ander. Tegelijkertijd realiseert hij zich dat het een
problematisch, besmet verleden is en dat het hem eigenlijk niet toebehoort, want de
Nederlanders waren daar onrechtmatig. Vanuit dat oogpunt zou hij zichzelf zijn
verleden moeten ontzeggen, maar dat kan hij niet doen zonder zichzelf te
verloochenen. Datzelfde dilemma heeft Kousbroek herkend in Du Perrons Land van
herkomst. Du Perrons binding met Indië beschrijft hij in Het Oostindisch
kampsyndroom als ‘de tragedie van nostalgie en woede’13 en dat geeft ook zijn eigen
verhouding weer. Verwantschap met Du Perron heeft hij, als gezegd, uitgedrukt in
de titiel, maar tegelijkertijd heeft hij daarin een zekere afstand verwerkt door niet
van ‘land van herkomst’ maar van ‘negri pan erkoms’ te spreken; daarmee lijkt hij
zich dichter dan Du Perron bij het inheemse, verder van het koloniale standpunt te
willen plaatsen.
Elders in Het Oostindisch kampsyndroom geeft hij de volgende variatie op de
bekende bijbeltekst: ‘schaamte, spijt en verlangen, dat zijn voor mij de emoties
verbonden met ons koloniale verleden, maar de meeste van deze is het verlangen.’14
Het dilemma van de onechte kinderen is dus: sterk terugverlangen naar een verleden
dat niet rechtmatig van jou is en dat verwerpelijk is,
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terugverlangen naar iets dat eigenlijk niet had mogen bestaan, namelijk een koloniale
jeugd. Die gecompliceerde gevoelens leiden tot paradoxen in de tekst. Zo zijn er
enerzijds de tranen om wat voorbij en verloren is, anderzijds uitspraken als ‘Het is
maar goed dat die hele verziekte samenleving niet meer bestaat, denk ik dan.’15 Het
dilemma heeft nog een aspect. Het stukje ‘onechte kinderen’ besluit als volgt:
Bij zulke dingen maakt zich van mij een wanhoop meester die iets te maken
moet hebben met het feit dat ik me nog sterk met het land verbonden voel.
Ik ben er van overtuigd dat ik er heel anders tegenover zou staan, dat ik
het me minder persoonlijk zou aantrekken als het een willekeurig ander
land was.
Het is alsof je een onecht kind bent; het is eigenlijk je vader, maar je hebt
geen recht op hem. Je kunt hem in het geheim liefhebben, maar je hoort
er niet bij, je mag het niet laten merken. En het ergste, het onverdraaglijkste
is: je mag niet kwaad op hem worden. Zo ook hier, het is mijn land, mijn
vroegste associaties zijn er mee verbonden, ik ken het zoals ik geen ander
land ken. Maar met mijn woede en teleurstelling over zulke dingen kan
ik nergens naartoe. (p. 154)
Onechte kinderen kunnen het zich niet permitteren kwaad op hun vader te worden
en dat kost Kousbroek moeite, want hij weigert zich aan te sluiten bij het politiek
correcte standpunt dat de verzelfstandiging van Indonesië louter verbeteringen heeft
gebracht. Lang houdt hij het voor zich, maar uiteindelijk spreekt hij toch zijn ergernis
uit over de achteruitgang van de infrastructuur, het verval, de verloedering, de
corruptie, de armoede, de arrogantie van de militairen en de opmars van de islam.
Het land waarin hij de sporen van zijn verleden zoekt, blijkt aan het eigen verleden
helemaal geen belang te hechten en het niet te hebben onderhouden, ‘niet uit wrok
of schaamte, het is eenvoudig weg, het bestaat niet’.

Herinnering en identiteit
Al deze bijzondere kenmerken van de koloniale jeugd: de grote afstand, de
onbereikbaarheid en ook de onwerkelijkheid ervan, de gecompliceerde gevoelens
van verlangen en schuld ertegenover, hebben hun weerslag op de identiteit. Kousbroek
verwoordt herhaaldelijk het gevoel een verleden te missen: is het wel gebeurd? was
het er wel echt? En in vervolg daarop: was ik er wel echt, ben ik wel echt? Het is
betekenisvol dat hij (in een eerdergeciteerd fragment) verwijst naar Der Mann ohne
Eigenschaften, een personage dat twijfel aan al het bestaande belichaamt. Ook in de
volgende passage beschrijft hij hoe wankel de identiteit is wanneer een tastbaar
verleden ontbreekt:
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Een van de handicaps waar ik mee te kampen heb is een gevoel dat ik wel
meer heb beschreven: dat mijn jeugdherinneringen mij niet toebehoren.
Ze zijn weliswaar persoonlijk, discreet en continu (of bijna), maar het is
alsof ze mij zijn meegedeeld, in detail verteld, zodat ik er alles van weet
- ik ben er alleen niet zelf bij geweest.
Vandaar ongetwijfeld de impuls om naar Indonesië te gaan en het decor
terug te zoeken: om vast te stellen of ik wel echt ben. En zowaar, soms
word ik het daar even; dan heb ik een ondeelbaar ogenblik het gevoel een
deel te zijn van het landschap, van een bekende omgeving - huizen, bomen,
bergen, rivieren, de horizon; die dingen zijn dan als het ware bezield, en
dan heb ik wat andere mensen de hele tijd hebben: een verleden. Maar het
zijn zeldzame uitzonderingen. Het probleem wordt dan dat wat ik zie niet
de werkelijkheid zelf is maar een copie, dan is het of ik rondloop in een
decor. (p. 216)
Daarmee zijn we aangeland bij het belang van de herinnering. Die slaagt er soms
een ogenblik in het verleden op te roepen en brengt dan het gevoel teweeg echt te
zijn, en dat is de zin van deze hele onderneming. In het volgende fragment wordt
mooi verwoord hoe dat kan werken. De speciale Indische sensatie van vuur in de
hitte brengt een stroom van herinneringen naar boven en daarmee ‘je hele jeugd, en
dus je hele bestaan’:
Iets dat mij sinds mijn laatste reis vaak voor de geest komt is de speciale
sensatie van vuur in de hitte - dat wil zeggen de gloed van vuur terwijl het
al heet is, in de gloeiende zon. Het is van alle fysieke ervaringen een van
de meest Indische, ongetwijfeld omdat die combinatie in Europa zo
zeldzaam is.
Daardoor is het ook iets dat wegzinkt in het bewustzijn, de jaren zijn
voorbijgegaan zonder dat ooit meer iets er aan herinnerde; het gevoel zit
in je lichaam als een onontplofte bom: als je nooit meer teruggaat gaat het
met je mee het graf - of, toepasselijker, het crematorium in, waar het samen
met alle andere herinneringen verbrandt.
Maar het loopt anders, je gaat een keer terug. Ook dan kan het lang duren
voor je de belevenis weer terugvindt, want als tourist in Indonesië sta je
tenslotte niet alle dagen voor een groot vuur. Maar op een keer gebeurt
het, en dan komt die bom tenslotte toch tot ontploffing. Waar lijkt het op?
Het is of je wakker wordt uit een droom: ja, zo was het. Je voelt die hitte
en je herkent het, je ruikt het, en niet alleen een vloed van er aan verbonden
herinneringen stromen door je heen, maar je hele jeugd, en dus je hele
bestaan. (p. 237)
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De herinnering kan aan de persoonlijkheid (tijdelijk) een basis, een gevoel van
echtheid verschaffen en het ligt dan voor de hand dat Kousbroek veel beschouwingen
wijdt aan de werking van dit belangrijke instrument. Het eerste dat daarbij opvalt is
dat het steevast lichamelijke sensaties zijn die herinneringen oproepen; er is zelfs
een hoofdstuk met de titel ‘Herinner je, lichaam’. Pas als het lichaam in Indonesië
is, kan het zich gaan herinneren. Hierin wijkt Kousbroek af van de schrijvers naar
wie hij verwijst, Nabokov en Du Perron. Ook zij riepen het land van hun jeugd in
hun herinnering op en ook zij deden dat ten dele om het wankele ‘zelf’, de identiteit,
een vastere basis te verschaffen. Zij ondernamen echter een geestelijke terugkeer,
geen fysieke. Los van het concrete land van herkomst zetten zij het geheugen aan
het werk en ontwierpen een gedetailleerde geheugenkaart. ‘Speak, memory’, zei
Nabokov en dan rees het begin-twintigste-eeuwse Petersburg voor hem op en slaagde
hij erin zichzelf in jongere versies te ervaren. Du Perron haalde zich in Meudon bij
Parijs al schrijvend het verloren Indië voor de geest. Zijn alter ego Arthur Ducroo
beschrijft de aanvang van dat proces als volgt: ‘En nu: uit mijzelf opdiepen wat Indië
mij toch gegeven moet hebben, trouw volgens de ogenblikken waarin het bovenkomt?
of ook mijn herinneringen omliegen tot zoiets als een roman, het geliefde artikel van
het publiek?’16
Bij Kousbroek zijn het de zintuigen die de herinneringen op gang brengen en
daarom is de fysieke aanwezigheid van het verleden, de terugkeer naar het tastbare
land voor hem essentieel. De beelden liggen nog wel ergens klaar in het hoofd, maar
ze moeten geactiveerd worden door ervaringen van het lichaam: het voelen van de
temperatuur, de luchtdruk, de vochtigheid, het zien van beelden, sporen, resten, maar
ook van foto's. Foto's spelen in dit boek een grote rol niet zozeer als illustratie, maar
om het herinneringsproces op gang te brengen en zichtbaar te maken. Eindeloos
worden foto's nagespeurd. Opnamen van vroeger en nu van dezelfde plaatsen worden
minutieus vergeleken en op elkaar gelegd en als het lukt, als ze samenvallen, brengt
dat een hevige emotie teweeg; er ontstaat dan even de sensatie dat het verleden direct
toegankelijk is en ervaren kan worden.
Die emotie wordt vervolgens onmiddellijk onder de loep genomen, bestudeerd en
ontleed totdat een theorie over herinneren kan worden opgesteld. Want typerend is
in deze tekst, en voor Rudy Kousbroeks hele oeuvre, de combinatie van emotie en
rationaliteit of, beter gezegd, de wetenschappelijke bestudering en verwoording van
gevoelsonderwerpen. In hoofdstuk 6 spreekt hij over een computer die hevig reageert,
waarvan het hart bonst en de ogen nat worden: een beeld voor de schrijver zelf.
De zintuigen zijn dus onontbeerlijk voor het herinneringsproces. Zien is een
belangrijke ingang, maar niet voldoende. Wat je ziet is het decor, maar dan kun je
er nog niet in, zegt hij ergens. Andere zintuigen
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zijn ook van belang: ruiken, voelen, horen. Hoe zanderig bepaalde baksteentjes
aanvoelden, hoe slib en klei na regen tussen je tenen voelde, hoe het schuiven van
de dekseltjes van de glazen inktpotjes in de schoolbanken klonk. Kousbroeks geheugen
is gespecialiseerd in richeltjes in metselwerk, de vorm van muurtjes en paaltjes,
goten, wateroppervlaktes. De sensaties die met dergelijke waarnemingen gepaard
gaan liggen opgeslagen in het lichaam, klaar om op hun plaats te vallen en de bom
te doen ontploffen en een stroom van herinneringen los te maken. Maar daarvoor
moet wel ‘op het juiste knopje’ worden gedrukt door plaatsen, geluiden, geuren; als
die er niet zijn ‘gaat een onevenredig groot aantal herinneringen verloren’17 Ook een
soort synesthesie speelt een rol. In de herinnering werkt een aparte zintuiglijke
sensatie, een soort ‘ruimtelijk voelen’, iets tussen zien en voelen in, waarmee men
een soort onbepaalde aanwezigheid van voorwerpen ontwaart.
Kousbroeks wijze van herinneren doet denken aan die van Proust waarin ook een
zintuiglijke ervaring het proces op gang brengt; een van de hoofdstukken heet ‘le
temps retrouvé’. Anders dan bij Proust echter gaat het hier niet om ‘onvrijwillige’
spontaan opkomende, maar om opzettelijke, heel bewust nagestreefde en opgeroepen
herinneringen. Hier is van toepassing wat Kousbroek in ander verband schreef over
nostalgie, die in zijn visie inderdaad een element van opzettelijkheid bevat, al ‘gaat
het ook onmiskenbaar om een authentiek en onveroorzaakt gevoel, het lijkt op steeds
opnieuw de passage herlezen (de plaat draaien, de illustratie opzoeken) die je
ontroerde, en dat is niet alleen maar verklaarbaar uit genotzucht: het is ook een soort
wetenschappelijke nieuwsgierigheid, zien of het nog werkt en hoe het werkt, waarom
het werkt, waar het op berust.’18 Dit schrijft hij overigens in verband met Du Perron
die ook op het gebied van de herinnering aan Kousbroek verwant is, al is er het
bovenbeschreven verschil wat betreft de geestelijke versus de daadwerkelijke
terugkeer. Maar wat Beekman over de herinnering in Het land van herkomst zegt,
geldt evengoed voor Kousbroek: ‘dat het in dit boek niet gaat om de Proustiaanse
onwillekeurige herinnering, een openbarend toeval dat slechts voor het subject
betekenis heeft. Het gaat hier om de herinnering uit eigen beweging, gewilde, vurig
gewenste herinnering (in tegenstelling tot Prousts spontane gedachteflits).19

Het land van herkomst als verbeeldingsland
Soms lukt het dus heel even om door middel van zo'n zintuiglijke waarneming, een
gaatje in een deur waar een punaise zat, een barst, een traptree, een geur, de terugkeer
tot het verleden, het samenvallen met het vroeger zelf tot stand te brengen, waar het
allemaal om begonnen is. Dat deze onderneming echter onmogelijk geheel kan slagen
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was van begin af aan duidelijk. Dat verwoordt, of verbeeldt Kousbroek tegen het
einde van zijn boek in een verhaaltje:
Wat is het eigenlijk, zo vraag ik mij op de meer moedeloze ogenblikken
af, dat mij overkomt? De vergelijkingen die er een zeker inzicht in geven
zijn meestal ontleend aan science-fiction.
Zo heb ik lang geleden een verhaal gelezen20 waarin iemand meermalen
wordt doodgeschoten: na een serie avontuurlijke gebeurtenissen vindt hij
telkens opnieuw de dood, en iedere keer komt hij daarna weer bij
bewustzijn, liggend in een enorme koepelvormige hal, steeds op een soort
operatietafel, omgeven door gecompliceerde apparatuur. Hij maakt zich
los, staat op, nergens een levende ziel te bekennen; hij verkent de hal, gaat
naar buiten, en dan gaat zijn leven weer verder (of begint weer opnieuw).
Tot het eindelijk een keer anders loopt: hij bevindt zich in een landschap
dat hem vaag bekend voorkomt, en waarin hij in de verte een reusachtig
gebouw ziet liggen. Hij gaat er heen en het blijkt zo'n koepel te zijn - maar
eeuwenoud, vervallen, een ruïne; binnen is alles in schemer gedompeld,
verlaten en stoffig. En daar vindt hij dan zijn eigen lichaam, liggend op
weer precies zo'n behandeltafel, aangesloten op apparatuur die niet meer
werkt, bedekt onder een laag stof. Alles verroest, vergaan, onherstelbaar.
Zo ongeveer was het mij rondreizend op Sumatra's Oostkust te moede.
Het is of het land dat ik vroeger heb gekend nu definitief niet meer bestaat;
het bevat op onverklaarbare wijze overblijfselen uit mijn jeugd incompleet, kapot en stoffig als op een rommelzolder. Je staat er mee in
je handen en weet er geen raad mee. Het is duidelijk dat de miraculeuze
terugkeer in het vroegere lichaam nooit zal plaatsvinden. (p. 222)
De terugkeer in het vroegere lichaam zal niet plaatsvinden. Wat voorbij is is voorbij
en voorgoed onbereikbaar. De klachten daarover lopen als een rode draad door het
boek: ‘Ik huil mijn ogen uit zoals ik nog nooit gedaan heb; (om hem, om wat daarna
is gebeurd, onafwendbaar!) Om alles dat weg is. Weg, voorgoed weg, niets meer
van over, het komt nooit meer terug. (O death in life, the days that are no more')’.
‘Tot nooit meer’, zo luidt de sombere conclusie. Het verleden is weg en dus was alles
tevergeefs: ‘Het is verdwenen achter de horizon, er is een halve eeuw voorbij. Ach
care pater, het was allemaal voor niets’. De ervaringen van het verleden die er soms
even wel zijn blijven flitsen, momenten, ze worden geen werkelijkheid; de
herinneringen blijven een decor (een woord dat vaak terugkeert), ze blijven het
karakter houden van mededelingen, een verhaal, een mythe, fictie.
Dat brengt ons dan weer bij Du Perrons Land van herkomst waarmee
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Kousbroeks boek sterk is verbonden. Ook bij Du Perron vinden we het besef dat het
verleden, de Indische jeugd, voorgoed en onbereikbaar verloren is en het verdriet
daarover. In Het Oostindisch kampsyndroom haalt Kousbroek de passage uit Het
land van herkomst aan waar Arthur beschrijft hoe hij 's nachts in Brussel plotseling
beelden van zijn vroeger huis in Indië voor zich ziet en de sensatie beleeft van weer
vier of vijf jaar oud te zijn, een passage die als volgt eindigt:
terwijl ik ik toch nog mijzelf-van-vroeger was, voelde ik dat ik het direkt
weer verliezen zou en hoe volkomen het verloren was, en eer ik het besefte
lag ik te snikken, in het tempo en met de kracht die men aanduidt als
onbedaarlik.21
Een andere overeenkomst is Du Perrons poging tot heel precieze, gedetailleerde
reconstructie en tegelijkertijd steeds de twijfel of het wel echt was, en daarmee
verbonden de identiteitsvraag; zijn belang is te weten wie en wat hij is: ‘dit zo delikate
en eindeloos variabele zelf’.22 Het uiteindelijke inzicht is dat het land van herkomst
een schepping van de verbeelding is.
Dat is ook Kousbroeks conclusie. In tegenstelling tot Du Perron is hij daadwerkelijk
teruggegaan maar hij heeft evengoed moeten constateren dat het Indië van zijn jeugd
alleen in de verbeelding (of, met een term van Beekman, het ‘fictionele geheugen’)
is op te roepen. Juist zijn onvermoeibare pogingen tot reconstructie aan de hand van
tastbaarheden tonen onherroepelijk de ontoegankelijkheid van het verleden aan.
Daarom is de openingsscène die ik hiervoor heb aangehaald zo betekenisvol. De
droom van de geheime tuin blijkt een herinnering te zijn - maar uiteindelijk maakt
dat geen verschil.
De titel van dit boek is dan ook meer dan een hommage aan de grote voorganger,
meer ook dan een verwijzing naar de gelijkenissen die er zijn op het punt van Indië,
herinnering en identiteit. Met deze titel zegt Kousbroek niet alleen: terug naar het
geboorteland, maar tevens: terug naar de roman van Du Perron, terug naar de
literatuur, de fictie. Want alleen in de taal, de literatuur kan de schrijver zijn Indische
verleden en zijn identiteit creëren, dat is de zin van de verwijzing naar Du Perron en
de conclusie van dit boek.
Erica van Boven is als universitair hoofddocent Moderne Nederlandse letterkunde
verbonden aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij
promoveerde in 1992 op Een hoofdstuk apart. ‘Vrouwenromans’ in de literaire kritiek
1898-1930 (Sara/Van Gennep). Zij publiceert en geeft lezingen over verschillende
onderwerpen uit de moderne Nederlandse letterkunde, met het accent op
genderaspecten van de literatuurgeschiedenis en de literatuurgeschiedschrijving.

Eindnoten:
1 Dit artikel is gebaseerd op een lezing voor een studiedag over autobiografie, herinnering en
identiteit van de onderzoeksgroep ‘Representatie van persoonlijke identiteit’ van de
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Onderzoeksschool Rudolf Agricola (nu OGWG). Van het commentaar van de groepsleden op
mijn lezing heb ik bij de bewerking tot artikel dankbaar gebruikgemaakt.
S. Vestdijk, Kind tussen vier vrouwen. De kroniek van een jongensleven. Amsterdam: De Bezige
Bij, 1972, p. 5-9.
E.M. Beekman, Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit Nederlands-Indië 1600-1950.
Amsterdam: Prometheus, 1998, p. 606; met de laatste woorden van deze passage citeert Beekman
een uitspraak uit een rede van Czeslaw Milosz.
Rudy Kousbroek, Terug naar Negri Pan Erkoms. Amsterdam: Meulenhoff, 1995.
Elisabeth Lockhorn, ‘Rudy Kousbroeks onvoltooide grote werken’. In: Vrij Nederland 6
november 1999, p. 60.
Beekmans studie is eerst verschenen onder de titel Troubled Pleasures. Dutch Colonial Literature
from the East Indies, 1600-1950 (1996).
Kousbroek 1995, p. 146. Nabokovs autobiografie verscheen eerst onder de titel Conclusive
Evidence; in 1966 verscheen de herziene versie onder de titel Speak memory.
Citaat uit de Nederlandse vertaling van Speak memory: Vladimir Nabokov, Geheugen, spreek.
Een autobiografie herzien. Amsterdam: De Bezige Bij, 2001, p. 77.
Rudy Kousbroek, Het Oostindisch kampsyndroom. Amsterdam: Meulenhoff, 1992, p. 182-183.
Kousbroek 1992, p. 188.
Beekman 1998, p. 453.
Beekman 1998, p. 453.
Kousbroek 1992, p. 183.
Kousbroek 1992, p. 150.
Kousbroek 1995, p. 205.
E. du Perron, Het land van herkomst. Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1996 (Geannoteerde
uitgave, verzorgd door F. Bulhof en G.J. Dorleijn).
Kousbroek 1995, p. 10.
Kousbroek 1992, p. 182.
Beekman 1998, p. 452.
Noot in Kousbroeks tekst: ‘Een kort verhaal uit de jaren vijftig van A.E. van Vogt; de titel weet
ik niet meer’
Du Perron 1996, p. 26.
Du Perron 1996, p. 437.
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‘Wellustiger plaetse en heb ick op ons reijs noch niet vernomen’
Oost-Indische natuurimpressies1
Adrienne Zuiderweg
Op 12 januari 1599 bereikten Hollandse schepen Seboekoe, een eiland ten zuid-westen
van Sumatra. Deze expeditie, die de geschiedenis zou ingaan als de Tweede Schipvaert
(1598-1600), lag aan de basis van de oprichting van de Verenigde Oost-Indische
Compagnie.
Vanaf de Mauritius zag de commandant van de vloot Cornelisz van Neck ‘een
seer bequaeme waterplaetse’ en besloot er water te halen, zieke opvarenden naar
land te brengen en de schepen schoon te maken. Op het strand werden tenten voor
de zieken gemaakt. Weldra kwamen de inheemse bewoners kijken. Van Neck had
een ontmoeting met de belangrijkste man van het eiland die hem geiten, kokosnoten
en sinaasappels schonk. Hij vond de eilanders vriendelijk; over het landschap dat
hem ‘vermaeckelijck dochte’ zou hij later schrijven:
In plaetse van een welbehangen sale [zaal met duur behang] hadden wij
't ciraet van veelderhanden schoone jonghe boomkens, die de natuijr an
den oever van een suijver beeke, gracelijk [gracieus] gheplant hadde; in
plaetse van lieflijcke musijck hoorden wij het ghesanck der voghelen en
het suijselen van veelvoudighe fonteijnen, die tusschen de steenighe
berghen silverachtich needer quaemen daelen. Meerder vermaeckte ons
den reuck van de cruijden en bloemen [...] als de diere perfuijmen, die uijt
deselve landen werden ghevoert; de boerdicheeden [grappig spel] van veel
meercatten [smalneusapen], daer de boomen vol af waeren, was
vermaeckelijcker als de cluchtighe batementspeelen [toneelspelen], die
men in superbe bancketten somwijlen vertoont. Uijtermaeten contenteerden
't ghesicht die vruchtbaere heuvelen en schoone valaijen; daer sach men
onder sooveel ombrose [schaduwrijke] boomen een rivierken sachtelijck
heenenvlieten, wat hoger veel besaijde ackers, divers van couleur, en
opwaerts 't gheberchte, dat men den top deur de wolcken sach uijtsteecken.
[...] Een sacht windeken woeij uijter zee onder die dichte gheblaede
boomen, d'welck de valaije behaechlijck was vercoelende.2
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Van Neck besloot met de woorden: een ‘Wellustiger plaetse en heb ick op ons reijs
noch niet vernomen.’ Zijn observatie is de oudste natuurimpressie in de
Indisch-Nederlandse literatuur.
Terug in het vaderland werd Jacob van Neck (1564-1636) schepen, raad en
burgemeester van Amsterdam, maar dat is voor deze bijdrage niet van belang, wél
zijn lidmaatschap van de Amsterdamse rederijkerskamer ‘In Liefde Bloeijende’.3
Dat is te merken aan zijn reisjournaal dat zich onderscheidt van reisjournalen van
tijdgenoten door zijn zwierige schrijfstijl, die hier en daar wat gekunsteld overkomt.4
Opvallend is Van Necks impressie van de Oost-Indische natuur. Die voldoet aan de
kenmerken van een locus amoenus in de hoofse literatuur, een stereotiep beeld van
een landschap met bomen, struiken, vogels, een vijver of beekje en een omheining.
In zijn beschrijving van het eiland Seboekoe doet Van Necks lidmaatschap van ‘In
Liefde Bloeijende’ zich gelden.
Voor hun vertrek hadden de belangrijkste deelnemers aan de Tweede Schipvaert
een verklaring van geheimhouding ondertekend.5 Dus verdween Van Necks journaal
tussen de andere papieren van de Amsterdamse ‘Oude Compagnie’ die de expeditie
had uitgerust. Twee eeuwen later was het eigendom van Frederik Alewijn,
bewindhebber van de Amsterdamse Kamer van de VOC, en in 1864 van het Algemeen
Rijks-Archief waar het in 1900 door archivaris H.T. Colenbrander aan de vergetelheid
werd ontrukt. Voor een beeldvorming van de ‘rechte spruit van de Orientaelsche
rijckdoemen’6 konden geïnteresseerde investeerders en kooplieden te rade gaan bij
het oudst gedrukte reisjournaal, het Itinerario. Voyage ofte schipvaert (1596) van
Jan Huigen van Linschoten en bij de Icones, habitus gestusque Indorum ac
Lusitanorum per Indiam viventium (1604). De Icones bevat 30 van de 36 afbeeldingen
van het Itinerario, voorzien van een uitleg.7 Later, toen journaalschrijvende
VOC-dienaren hun aantekeningen afstonden aan uitgevers, verschenen er meer
gedrukte reisjournalen, die een bron van informatie waren voor de groeiende groep
belangstellenden voor Oost-Indië. Daarin was niet alleen aandacht voor Oost-Indië
en haar bewoners, maar ook voor haar natuur, met name die van Batavia.
Enkele VOC-dienaren verlegden hun aandachtsveld naar Amboina en schreven
daarover, zoals Georg Everhard Rumphius (1627-1702) in D'Amboinsche
rariteitkamer (1705) en in zijn zesdelige Amboinsch kruidboek (1741-1750), en
François Valentijn (1656-1727) in de ‘Fraaye verhandeling der boomen, planten,
heesters. enz.’, onderdeel van diens Omstandig verhaal van de geschiedenissen en
zaaken [...] zoo in Amboina, als in alle de eylanden, daar onder behoorende (1726),
het derde deel van zijn Oud en nieuw Oost-Indiën, en in zijn Verhandeling der
zee-horenkens en zee-gewassen in en omtrent Amboina en de nabygelegene eilanden
(1726) dat een vervolg is op Rumphius' D'Amboinsche rariteitkamer.8 Anderen
beschreven hun natuurkundige onderzoek elders in Oost-Indië, zoals H.A. van
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Reede tot Drakenstein in Hortus Indicus Malabaricus (1678-1693) en Peter Kolbe
in Naaukeurige en uitvoerige beschryving van de Kaap de Goede Hoop (1727). De
Japanse natuur was het onderzoeksterrein van de Zweedse geleerde Carl Thunberg
in Flora Iaponica (1784) en de VOC-dienaar Engelbert Kaempfer in Icones selectae
plantarum quas in Japonica (1791).
Deze bijdrage beperkt zich tot de natuur van Batavia, van haar Ommelanden en
van Midden-Java, gezien door de ogen van diverse VOC-dienaren.

Spannende natuur
Na de stichting van Batavia in 1619 kapten Chinese en Japanse arbeiders in
VOC-dienst bomen en struiken op de oostelijke oever van de Tjiliwoeng. Hier had
een aantal jaren daarvoor de Jayakartase vorst Widjaja Krama op zijn paard, dat hem
door de Nederlanders was geschonken, op tijgers, herten en karbouwen gejaagd. De
inwoners van Batavia waagden zich liever niet buiten de wallen, bang als ze waren
voor de tijgers in de bossen en de krokodillen in de Tjiliwoeng. Dat de schrik voor
de wilde dieren er bij hen goed in zat, getuigt een passage in een brief van
gouverneur-generaal Pieter de Carpentier aan de Heren Zeventien uit 1625: ‘Den
tijger doet ons meer affbreuck van volck als de vyanden, hij heeft in een jaar tijts by
de 60 personen, meest Chinesen ende Japanders, in t'bos om den hals gebracht.’9
In de beschrijvingen van Batavia stond niet de natuur op het eerste plan maar de
stad zelf met haar gebouwen en inwoners. Deze manier van beschrijven was
voorgeschreven door de Heren Zeventien. Die hadden in 1617 bepaald op welke
manier het VOC-kader informatie over Oost-Indië in de memorieboeken of journalen
moest vermelden.10 De bestuurders sloten met hun reglement aan bij de ars apodemica,
de wetenschap van het reizen die aan het eind van de zestiende eeuw was ontstaan.11
De Raad van Indië verlengde diverse keren het besluit van de bewindhebbers (1643
en 1670). Dat in de reisboeken meestal ‘de vruchten van de landen’12 rond Batavia
werden beschreven, was begrijpelijk. Voor de schrijvende dienaren eindigde hun
reis naar Oost- Indië in deze hoofdstad van de VOC.
In de oudste reisverhalen werd aanvankelijk een saaie opsomming van de planten,
kruidjes en dieren gegeven. Maar weldra verhaalde veelal personeel van Duitse
afkomst13 over de wilde dieren. Bijvoorbeeld Elias Hesse (1658-na 1689) die in
Ost-Indische Reise-Beschreibung (1687 en 1690) voor zijn lezers de Oost-Indische
natuur dichterlijk samenvat:
In der Wildnüs und den Heyden,
Find man Thiere vielerhand:
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Hesse, Aenmercklycke reysen, fol. 205, C. Luyken.
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Diese will ich gerne meyden,
Tieger, Schlang und Elephant,
Auch die losen Crocodille
Die am Meere fißen stille;14

In de Nederlandse vertaling, verschenen als Aenmerckelycke reyse [...] nae en in
Oost-Indien (1694), wijdt Hesse nog eens extra over ‘onguere Slockers’ of slangen
uit, die dieren of mensen ‘op een wonderlijckgesinde wijs’ wurgden.15 Volgens hem
was er ooit op Banda een wurgslang gevangen met een lengte van 25 tot 26 meter.
Tijdens zijn verblijf in Batavia in 1681 had een jager een slang van 10 meter
doodgeschoten. Hesse had de huid gekregen en had die aan de muur van een
vestingtoren van het Kasteel opgehangen om te laten drogen.
In Aenmerckelycke reyse beschrijft Hesse ook het ‘Ongemeen wondergeval met
een Slang, en een van hem ingeslockt Kind, 't Welck sigh by Batavia heeft
toegedragen’.16 Het is het verhaal over een jager die een aap had neergeschoten.
Geholpen door zijn vrouw, die met hun kind eveneens van de partij was, ging hij op
zoek naar de dode aap. Toen ze bij de boom terugkwamen, zagen ze op de plaats
waar ze hun kind hadden achtergelaten een grote slang met ‘een sonderlinge
uytpuylendheyd’. De jager pakte zijn bijl en hakte verwoed het ‘onguere Dier’
doormidden en haalde het kind levend uit diens buik. Alsof dit verhaal nog niet
wonderlijk genoeg was, vervolgde Hesse meteen met een ander ‘seer seldsaam’
voorval over een soldaat die werd belaagd door een ‘grouwlijcken Tijger’ en een
‘verschricklijke en onguer-groote Crocodil’.
Het is twijfelachtig of Hesse's avonturen werkelijk zijn gebeurd. In ieder geval
voldeden ze aan de verwachtingen van zijn lezers. Die hadden zich een beeld van
Oost-Indië gevormd dat was opgebouwd uit andere gemeenplaatsen zoals mooie,
willige mestiesjes, edelstenen en rijkdom. De lezer die zijn encyclopedische kennis
van de Oost-Indische natuur wilde uitbreiden, kon daarom beter te rade gaan bij
schrijvers als Joan Nieuhof (1618-1672) die in Zee- en lant-reize, door verscheide
gewesten van Oostindien (1682) de flora en fauna zowel beschreef als tekende, of
bij Cornelis de Bruyn (1652-1726/27) die ondanks zijn oogproblemen naar speciale
visjes bij het eiland Edam zocht en de natuur observeerde voor Reizen van Cornelis
de Bruyn (1698). Of bij de oud-opperkoopman en commissaris van de Bataviase
Bank van Leening Jan van Oordt (1701-1775) die in Catalogus van fraaie
zeldzaamheden een overzicht gaf van zijn verzameling zee- en landgewassen (1766).

Kennis der natuur
De allereerste wetenschapper die de Bataviase natuur nauwkeurig onderzocht, was
Jacob de Bondt alias Jacobus Bontius (1592-1631).
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Na zijn promotie in Leiden zocht Bontius zijn toekomst in Oost-Indië en was in de
zomer van 1626 door de Heren Zeventien benoemd als dokter, apotheker en opzichter
van de chirurgijns.17 In Batavia volgde zijn aanstelling in het Hospitaal en werd hij
de lijfarts van Jan Pietersz Coen. Daarnaast had hij nog een aantal bestuurlijke taken
zoals Raad van Justitie. Bontius had de gewoonte om 's morgens vroeg na zijn eerste
ronde in het Hospitaal wandelingen te maken met Andries van Duren alias Andreas
Dureus,18 die hij nog uit Leiden kende en die ook in het Hospitaal werkte. Bontius
en Dureus liepen langs de wallen, de oevers van de Tjiliwoeng en de plekken waar
soldaten hout kapten voor een beter zicht op de Mataramse legerkampen19 - in 1628
en 1629 vielen de Mataramse vorsten Batavia aan. Ze zagen tijgers, rhinocerossen,
krokodillen, slangen en salamanders. Hun samenspraken en observaties werden
gebundeld in De diaeta sanorum, de Nederlandse vertaling werd gepubliceerd in de
Oost- en West-Indische warande (1694).
In het Hospitaal onderzocht Bontius de vele dysenterie- en cholerapatiënten. Voor
de genezing van deze besmettelijke, door bacillen veroorzaakte ingewandsziektes
gebruikte hij inheemse kruiden en hij prees de inlanders voor hun kennis van de
natuur.20 De resultaten van zijn onderzoek legde hij in tractaten vast, die hij opdroeg
aan zijn broer Willem, hoogleraar rechtsgeleerdheid in Leiden. Die zorgde ervoor
dat vier ervan, Notae in garçiam ab orta, De diaeta sanorum, Methodus medendi
Indica en Observationes e cadaveribus, gebundeld werden en postuum verschenen
als De medicina Indorv (1642).21
Voor het eerste tractaat van De medicina Indorv had Bontius inspiratie gezocht
bij Garcia da Orta (ca. 1500-1568): Notae in garçiam ab orta. Van deze Spaanse
geneeskundige en filosoof, die zich in 1534 in Goa had gevestigd, verschenen de
Coloquios dos simples e drogas e cousas medicinais da India (1563). Het waren
samenspraken tussen twee artsen.22 Bontius volgde met zijn dialogen met Dureus in
De diaeta sanorum hetzelfde procédé. Vermoedelijk kende Bontius ook het Aromatum,
et simplicium aliquot medicamentorum apud indos nascentium historia (1567) van
Charles de l'Escluse alias Carolus Clusius (1526-1609). Deze geneeskundige en latere
directeur van de Leidse Hortus Botanicus had Da Orta's Coloquios in het Latijn
vertaald en van annotaties en afbeeldingen voorzien.23 Met zijn ‘bescryvinge van alle
bomen, planten, cruyden ende gedyerte [dieren] en andere vreemdichheden’ deed
Bontius er van alles aan om Da Orta te overtreffen. Trots schreef hij in 1631 aan zijn
broer Willem dat hij in zijn eentje met zijn ‘Exotica’ meer werk had verzet dan Garcia
da Orta en de medici Cristobal Acosta en Nicolas Monardes tezamen.24 Dit kwam
ook in de titel van de vijfde samenspraak in de Oost- en West-Indische warande tot
uitdrukking: ‘Van de Specerijen, ende der selviger gebruyck, inde welcke sommige
saken uytgeleyt werden, de welcke van Garcias ab horto, ende van andere
Specery-Schrijvers niet klaer genoeg verhandelt en zijn.’25
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Was Da Orta de geestelijk vader voor Bontius, binnen- en buitenlandse vakgenoten
waardeerden op hun beurt de Bataviase archiater. Bontius' De medicina Indorv werd
in het Frans, Duits en Engels vertaald. De Amsterdamse medicus Willem Piso nam
zijn studies op in De Indiae utriusqe re naturali et medica (1658) en voegde er twee
ongepubliceerde tractaten van Bontius aan toe: Historia animalium en Historia
plantarum. Joan Nieuhof was voor zijn beschrijving van de ‘Javaense en Indianese
gewassen, boomen, kruiden en bloemen’ in Zee en lant-reize, door verscheide
gewesten van Oostindien schatplichtig aan Bontius' tractaat Historia plantarum.26
Latere Bataviase collega's van Bontius stelden Oost-Indische farmacopees samen,
zoals het Compendium medico-chimicum (1679) en de Bataviasche apotheek (1746).
De informatie over de luchtgesteldheid en de voornaamste ziektes van Batavia in het
naslagwerk Batavia, de hoofdstad van Neêrlands Oost-Indiën (1782) was gebaseerd
op Bontius' De medicina Indorv.
Bontius' tractaten waren geïllustreerd door zijn neef, de schilder Adriaan Minten
die eveneens in Batavia woonde. Zo tekende Minten onder andere een orang-oetan
voor Historia animalium.27 Anderhalve eeuw later plaatste Carl Friedrich von Wurmb
(1742-1781)28 in zijn ‘Beschryving van de groote Borneoosche orang outang of de
Oost-Indische pongo’ (Pongo pygmaeus) kanttekeningen bij Mintens afbeelding:
Maar mogelyk zyn de trekken van den Orang-Outang [...] al te menselyk
en verre van boven de waarheid voorgedraagen: want zoo men zich
eenvoudig aan deszelfs beschryving houd, dan blyft 'er ten hoogsten niet
veel meer als de gemeene groote Orang-Outang of Pongo over. [...] Doch
het zy hier mede zoo het wil, dit is zeker, dat sedert het verblyf van Bontius
alhier, of het midden der vorige Eeuwe, nooit een Orang-Outang als by
hem verbeeld staat, op dit Eiland of elders in deeze Gewesten is ontdekt
geworden, en dewyl hy verzekerd verscheiden van byde sexen gezien te
hebben, zoo moet het met rede onbegrypelyk voorkomen, waarom 'er nu
in het geheel geen spoor meer van wordt gevonden.29
In Historia animalium legde Bontius niet alleen zijn natuurobservaties vast, ook
schreef hij terloops iets over zijn privé-leven, over zijn vrouw en kinderen Jan,
Cornelis en Joanna.30 Blijkbaar waren zijn zoons aangestoken door hun vaders
belangstelling voor de natuur. Zo sloegen ze eens de staart van een tjitjak af om te
zien hoe die weer langzaam aangroeide.31 In dit tractaat lezen we ook hoe hij tijdens
zijn roeitochtjes over de Tjiliwoeng vanuit zijn boot de meer dan honderd
verschillende grassoorten op de oevers inventariseerde voor zijn ‘Exotica’. Ook in
De medicina Indorv komen we meer over Bontius zelf te weten. Zo had hij met eigen
ogen het valeriaanachtig gewas nardus willen aanschouwen,
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Orang-Oetan in Bontius' Historia animalium.
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maar deed dat niet omdat dit plantje ver buiten de stadswal groeide. Hij achtte het
niet raadzaam er naar op zoek te gaan, niet zo zeer vanwege de tijgers en andere
wilde dieren, maar ook vanwege de Mataramse soldaten en Bantamse struikrovers.32
Ook vermeldde Bontius in dit tractaat dat Jan Pietersz Coen en hij op sirihbladen
kauwden,33 dat hij tamarindewater en cognac dronk maar geen bier en wijn, dat
inheemse vis een goede vervanger was voor de vaderlandse kabeljauw en schelvis,
en dat hij bij voorkeur groenten, atjar en brood at. Hij was geen liefhebber van paling
en garnalen en al helemaal niet van krokodil. Tijdens een middagmaal bij de familie
Coen had hij, nadat hij slechts met zijn lippen krokodillenvlees had beroerd, vreselijke
diarree gekregen. Maar wetenschapper als hij was, weet hij dat aan inbeelding.34

Reizend door de natuur
Alleen de soldaten en officieren die op de forten in en om Batavia waren gelegerd,
de leden van gezantschappen die in opdracht van de VOC de Javaanse vorsten
bezochten, en de deelnemers aan verkenningstochten zagen meer van de Javaanse
natuur dan de gemiddelde VOC-dienaar, wiens leven zich binnen de stadsmuren
afspeelde of in zijn thuyn te midden van een door hem bedachte en aangelegde natuur.
Alleen met toestemming van de Raad van Indië mocht een inwoner een tocht door
de Ommelanden of naar de Noord-Oostkust maken.
Opperkoopman Rijcklof van Goens (1619-1682) maakte in opdracht van de VOC
tussen 1648-1654 vijf gezantschapsreizen naar de hofstad Karta van het koninkrijk
Mataram, de zetel van susuhunan Amangkurat I op Midden-Java. Het eerste traject
van zijn reis ging over zee. Vanaf Samarang reisde Van Goens met zijn gezantschap
over land. In Javaensche reyse gedaen van Batavia over Samarangh na de
konincklijcke hoofdplaats Mataram (1666), dat anoniem verscheen maar door Van
Goens is geschreven, lezen we hoe het landschap zich aan hem ontvouwde:
Alhier begint hem 't eylandt als een wonder ende cieraet van de nature op
te doen met soo schoone ende heerlijcke rijsvelden, als oock allerley boomende aerd-vruchten, dat sulcks niet te playsant kan afgebeelt werden.35
Onderweg raakte Van Goens onder de indruk van de dichtbegroeide en glooiende
bossen, van de rijstvelden, van de bergen en heuvels met neerklaterende watervallen.
Maar het mooiste vond hij het uitzicht vanaf de berg Marbabou, waarvan de top langs
een ‘fraeyen wegh’ was te bereiken:
wy sagen alhier be-zuyden en be-noorden den oceaen; een soo
vermakelijcke lands-douwen als op de werelt ergens zijn
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magh, springende aen den voet van dit geberghte tusschen uyt, grooten
steenen ende klippen soo schoone naturelijcke fonteynen alle cristalijn
blanck water dat 't selve wel meriteert in desen gedacht te werden [waard
is om bij stil te staan].36
Tussen 11 juni en 13 juli 1713 maakte gouverneur-generaal Abraham van Riebeek
(1709-1713) een rondreis door het zuid-oostelijk deel van Java in opdracht van de
Heren Zeventien. De tocht ging over zwavelbergen waarvan de grond sommige leden
van het gezelschap zo heet onder de voeten werd dat hun schoenzolen verbrandden.
François Valentijn, die Van Riebeeks reisjournaal bewerkte, verhaalde in Ouden
nieuw Oost-Indiën hoe een van de ladders die tegen een zwavelberg was geplaatst,
in brand vloog en Van Riebeek in zijn gezicht verwondde, zodat de
gouverneur-generaal de tocht moest opgeven.37 Zijn terugreis naar Batavia verliep
niet voorspoedig. Gewapend met een fles wijn begon Van Riebeek vergezeld door
zijn zoon en een paar vrienden de gevaarlijke tocht, die 28 uur zou duren. Ze hadden
het koud en waren bang voor struikrovers en krokodillen. Uiteindelijk waren de
expeditie, de brandwonden en koortsen teveel voor Van Riebeeck. Hij overleed een
paar maanden later.
Beter verliepen de drie rondreizen van de latere gouverneur-generaal Gustaaf van
Imhoff (1743-1750) door de zuidelijke Bataviase Ommelanden, waarvan er twee de
aandacht waard zijn. Het doel van de eerste tocht (20 augustus - 9 september 1744),
door Van Imhoff vastgelegd in Annotatien op de landtogt in en door de Jaccatrase
Bovenlanden anno 1744,38 was de bevordering van de landbouw, namelijk de
peperteelt. Een mooie bijkomstigheid was de ontdekking van de warme baden bij
Tjipanas aan de voet van de berg Pangrango. Het werd een geliefd herstellingsoord
voor zieke inwoners van Batavia. Op zijn tocht zag Van Imhoff hoe uit twee bronnen
water opwelde ‘soo warm, dat men er nauwlijks de hand, en somtijds niet, in houden
konde’.39 Voor het overige is Annotatien een dor reisverslag zonder verdere aandacht
voor de Oost-Indische natuur. Interessanter daarentegen is het verslag van de reis
die Van Imhoff een jaar later maakte (18 augustus-7 september 1745) van Buitenzorg
naar Krawang. Het verslag van deze reis is niet van hem maar van een anonieme
scribent die het comfortabele aspect van de reis benadrukte - draagstoelen, veel
paarden en bagage waaronder een Turkse tent voor de overnachtingen in het veld -,
maar ook oog voor natuurschoon had. Thuisblijvers konden in de Oostindische
nouvelles, de oudste, door Van Imhoff opgerichte Bataviase krant, de tocht volgen.
Van Imhoff had het plan om in het Javaanse Kampong Baroe een nieuwe thuyn in
te richten. Dat het een mooie locatie was, blijkt uit de beschrijving:
op het hoogste dier aangename Landstreek, dat een grote en vlakke Heuvel
is, hebbende aan de Oostzyde de groote Revier
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[Tjiliwoeng], aan de Westzyde de Revier Sidany [Tjidano], stoot aan de
eene zyden tegen de blaauwe Berg [Pangrango], en aan de andere kant
tegen 't gebergte Salak; voorts ziet men aan alle zyde een Regel van Hooge
en Laage Bergen, daar het gezigt zig op een verrukkende wyze in verliest;
door het Terrein zelfs loopt een Waterryk Spruytje, dat de nieuwe woning
overvloed van water verschaffen, en met verscheide Canalen door, en om
de gebouwen geleyd werden zal.40
Zo'n dertig jaar later reisde de buitengewoon Raad van Indië Jacobus Radermacher
(1741-1783)41 door hetzelfde gebied. Uit zijn Journaal van eene reis over Tjitrap
naar Buitenzorg in 1776 blijkt dat hij een heel ander landschap zag dan Van Imhoffs
scribent:
Nu, wij zijn de bergen rond geweest, maar het is niet[s] dan armoede en
ellende; en men ziet niet[s] dan den berg [Salak, Pangrango], die altijd
dezelfde schijnt, zoodat ik niemand deze reis ooit zal aanraden!42
Een totaal ander beeld van de Ommelanden had Josua van Iperen (1726-1780).43 In
zijn brief aan een vriend in Zeeland schreef deze predikant van de Nederduitse
gemeente in 1780, zo'n twee jaar na aankomst, dat hij de Oost-Indische natuur van
een klassieke schoonheid vond:
Zalige en verrukkelijke Bovenlanden: daar is het zoo fris, zoo aangenaam,
zoo verrukkkelijk, als in het oude Thessalie! Daar philosopheert de Natuur:
daar zingen de Stroomnajaden, als de Zanggodinnen van de Parnassus!
Had ik maar wat meer tijd, om, in die aardsche paradijzen, bij mijne
hertelijke en brave vrienden, eene gezonde lucht in te ademen!44

Natura naturans, natura naturata
Voor Van Neck was de Oost-Indische natuur een ‘Wellustiger plaetse’. Hij legde
daarmee de basis voor eeuwenlange loftuitingen van de Oost-Indische natuur. Rijkloff
van Goens zag het landschap van Midden-Java als het ‘cieraet van de nature’ en
verheerlijkte de watervallen die van de bergwanden klaterden, Van Imhoffs scribent
werd duizelig bij de aanblik van de bergketen en het ‘Waterryk Spruytje’ in de
Ommelanden, en voor Josua van Iperen was het of stroomnimfen water van de
hellingen lieten stromen. In deze loftuitingen botte de natuur uit in een Oost-Indische
locus amoenus. Dergelijke idyllische voorstellingen zijn nog steeds herkenbaar in
de Indisch-Nederlandse literatuur, waar bladzijden lang wordt gemijmerd over het
bijzondere van de natuur: de melati, het parfum en de felle kleuren van andere
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kruiden en bloemen, de vruchtbare heuvels, de sawa's en de bergen, de kantjils en
andere dieren.
Was Jacobus Bontius de eerste die de Oost-Indische natuur onderzocht, latere
Bataviase collega's legden de Hortus Botanicus aan en na de oprichting van het
Bataviaasch Genootschap der Konsten en Wetenschappen (1778) werd de kennis
der natuur voor velen bereikbaar. Jacobus Radermacher, een van de oprichters van
dit genootschap, leverde zijn aandeel met de Naamlyst der planten, die gevonden
worden op het eiland Java. Met de beschryving van eenige nieuwe geslagten en
soorten (1780). Dit genootschap, waarvan Josua van Iperen en Carl Friedrich von
Wurmb secretaris waren, publiceerde in zijn Verhandelingen bijdragen over
natuuronderzoek.
Dat Von Wurmb afstand nam van Bontius' onderzoek zagen we in zijn kritiek op
de afbeelding van de orang-oetan in Historia animalium. Deze voormalige kapitein
uit het Saksische leger wist waarover hij schreef, hij kende de geheimen van de
Oost-Indische natuur. Hij ving vlinders, observeerde muskieten, onderzocht een dode
orang-oetan uit Borneo die een geschenk was voor Willem V, ploos katoen uit,
ontrafelde nesten van klipzwaluwen, een Bataviase lekkernij, en demystificeerde de
sterke verhalen van zijn landgenoten over krokodillen en slangen.45 In zijn ‘Bijdragen
tot de natuurlijke historie’ die tussen 1779-1781 in de Verhandelingen verschenen,
deed hij verslag van zijn onderzoek naar apen, dwergbokjes, haviken en andere
vogels, slangen, spinnen en palmbomen.
Rondreizend over Midden-Java, zoals Van Goes indertijd, of zittend aan de oever
van de Tjiliwoeng in de Plantentuin van Bogor, zoals Van Imhoffs reisgezelschap,
kan de hedendaagse reiziger zich voorstellen hoe de natuur VOC-dienaren
overweldigde met haar schoonheid. Als een nimf lokte ze vier van hen, die hun leven
aan haar gaven: Bontius, lijdend aan beri-beri en dysenterie, was in 1631 aan het
eind van zijn krachten; Van Riebeek bezweek in 1713 aan tyfeuze koortsaanvallen
en de vermoeienissen van zijn expeditie; Van Iperen, geveld door koortsaanvallen,
corrigeerde met de dood voor ogen in 1780 de drukproeven van de Verhandelingen;
Von Wurmbs carrière als onderzoeker knakte in 1781 in de knop. Andere
VOC-dienaren hadden een sterker lichaamsgestel en herschiepen in hun werk de
pracht van de Oost-Indische natuur.
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Indische Letteren presenteert in samenwerking met het Letterkundig
Museum Poëziemiddag De Indische Natuur
zondag 11 september 2005
aanvang 13.30 uur
‘kumpulan’ na afloop
(aanvang ‘Indische wandeling’ door het museum 12.30 uur)
dichters van formaat lezen voor uit eigen werk
en uit het werk van ‘dode dichters’
met een muzikaal intermezzo
Bert Paasman en Peter van Zonneveld, samenstellers van de volgend jaar te
verschijnen Spiegel van de Indisch-Nederlandse poëzie, leiden de dichters en de
gedichten van de poëziemiddag in.
De Indische Natuur heeft twee facetten: schoonheid en dreiging, mystiek en romantiek,
maar ook de vérreikende invloed op de aard van de mens die daar woonde.
Plaats: Aula Letterkundig Museum,
Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag
Entree: € 5, inclusief ‘Indische wandeling’ door het museum.
Reservering: balie Letterkundig Museum, telefoon 070-3339666.
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Uitnodiging
Op vrijdag 8 juli 2005 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
een extra lezingenmiddag (zie het Redactioneel).
Het programma is als volgt:
14.00 uur:

Opening.

14.05 uur:

Kees Snoek: Over karbouwen en
paradijsvogels. E. du Perron en Indië.

14.35 uur:

Joop van den Berg: Hans Vervoort,
schrijver van Toen, Vroeger.

15.05 uur:

Hans Vervoort leest voor.

15.25 uur:

Pauze.

15.50 uur:

Hans Vervoort leest voor.

16.15 uur:

Peter van Zonneveld interviewt Hans
Vervoort.

16.45 uur:

Sluiting.

Plaats: Universiteit Leiden, gebouw 1175 (Lipsiusgebouw, voorheen 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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E. du Perron Genootschap
Het E. du Perron Genootschap wil de belangstelling voor de schrijver en polemist
E. du Perron (1899-1940) stimuleren en aandacht schenken aan zijn blijvende
literaire, kunstzinnige en maatschappelijke betekenis.
In E. du Perron, het leven van een smalle mens (2005) wijst biograaf Kees Snoek
op de grote betekenis van Du Perrons Indische achtergrond. Het ‘herenzoontje’ E.
du Perron groeide op in Indië, vertrok op zijn eenentwintigste naar Europa en
ontwikkelde zich daar tot schrijver. In het interbellum leidde hij met Menno ter Braak
het invloedrijke literaire tijdschrift Forum. In zijn roman Het land van herkomst
(1935) verwerkte hij zijn ervaringen in Indië en Europa (vooral Parijs). Van 1936
tot 1939 verbleef hij in Indië. Hij schreef daar De man van Lebak (over Multatuli)
en De muze van Jan Compagnie, zat in de redactie van Kritiek en Opbouw en had
contact met Indonesische en Nederlandse schrijvers.
Het E. du Perron Genootschap heeft een website www.edpg.nl, verzorgt publicaties
over Du Perron en organiseert voordrachten en excursies. Word lid! Voor slechts €
23,- per jaar is men lid en ontvangt men Cahiers voor een Lezer en de EDPG
Nieuwsbrief. Bezoek onze website of neem contact op met het secretariaat: mw. C.
van Schendel, Keizersgracht 802 III, 1017 ED Amsterdam, tel. 020-622 43 22,
info@edpg.nl.
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[Nummer 3]
Redactioneel
Op 24 september 2004 nam onze mederedacteur Bert Paasman in de Aula van de
Universiteit van Amsterdam afscheid als Wetenschappelijk Hoofdmedewerker
Nederlandse Letterkunde en als Bijzonder Hoogleraar Koloniale en Postkoloniale
Cultuur- en Literatuurgeschiedenis. Dit laatste ambt bekleedde hij vanwege Het
Indisch Huis. 's Ochtends vond er een symposium plaats gewijd aan de toekomst van
de Postkoloniale studies, waaraan deelnamen: drs. Ellen Derksen, prof. dr. Ieme van
der Poel, dr. Michiel van Kempen en dr. Peter van Zonneveld. Voorzitter was drs.
Wilma Scheffers.
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Na het afscheidscollege, De Muze buitengaats, spraken prof. dr. Herman Pleij, prof.
dr. Wim van den Berg, dr. Esther Captain, dr. Peter van Zonneveld, drs. Jessica
Melker en drs. Adrienne Zuiderweg. De laatste bood hem een afscheidsbundel aan:
Wandelaar onder de palmen. Opstellen over koloniale en postkoloniale literatuur
(Leiden: KITLV Uitgeverij 2004. Boekerij ‘Oost en West’.).
Intussen is de leerstoel gesplitst en is als opvolger voor Oost-Indië/Nederlands-Indië
aangesteld prof. dr. Pamela Pattynama.
De tekst van Paasmans afscheidscollege treft men hierachter aan.
Verder in dit nummer een artikel van Bert Tahitu over de taal (het laag-Maleis) in
de kazernes van het KNIL.
Tot slot willen wij u nog wijzen op een tweetal ‘evenementen’. Om te beginnen
organiseert de Werkgroep op vrijdag 7 oktober a.s. een Indische letterenmiddag. De
uitnodiging voor deze middag vindt u elders in dit nummer. Op zondag 6 november
vindt vervolgens ons jaarlijks symposium plaats. Ter gelegenheid van het twintigjarig
bestaan van onze Werkgroep is het thema dit jaar Feesten in Indië.. Naast aandacht
voor hoe de Europese feesten in Indië werden gevierd (en hoe dat zichtbaar is in de
literatuur) is er ook aandacht voor de inheemse feesten. De uitnodiging voor het
symposium alsmede het inschrijfformulier treft u eveneens in dit nummer aan.
Wij hopen velen van u weer te mogen begroeten op 6 november a.s.!
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De Muze Buitengaats
Een heroriëntatie op de Indisch-Nederlandse dichtkunst
Bert Paasman
O Muse, comt nu voort
(Soo suldy hebben danck),
Makende soet accoort
Der instrumenten clanck!
O Phebe claer, wilt u oock spoeyen schier,
En brenghet oock mee de claer' vernufte hier,
Wijse, voersinighe, discrete Pallas reyn,
By u Discipelen hier in dit pleyn,
In alle consten u nu roepende aen, seer saen!
Om u te vieren ist ons ghedaen.1

Aldus, mijnheer de rector, mevrouw de decaan, bestuursleden van Het Indisch Huis,
dames en heren, roept een van eerste Nederlandse renaissancedichters uit de tweede
helft van de zestiende eeuw, jonker Jan van der Noot, de Muze, de zonnegod (én god
van de dichtkunst) en de godin van de wijsheid aan, om de kunsten en wetenschappen
te komen inspireren. Tweedracht, haat en jaloezie zijn niet welkom, oprechte liefde
des te meer. Hoe toepasselijk!
Hij staat aan het begin van een lange en productieve traditie die nooit helemaal
uitgestorven is, maar die na het Classicisme, d.w.z. in de tweede helft van de
achttiende eeuw, langzamerhand aan kracht verloor: het religieus empirisme zou
steeds meer God en de goddelijke schepping, de natuur, als artistieke inspiratiebronnen
beschouwen, de daarop aansluitende Romantiek durfde ook los van God en het
goddelijke zich door mens en natuur, zelfs door de duistere zijden ervan, te laten
inspireren.
De Muze ging ook scheep naar Oost- en West-Indië. Ze figureert in verscheidene
gedichten en liedjes. Deze Zangster (met een hoofdletter) inspireert bijvoorbeeld de
Compagniesdienaar, later Amsterdams schouwburgdirecteur, Jan de Marre tot twee
grote lofdichten: Batavia, begrepen in zes boeken (1740) en Eerkroon voor de Caab
de Goede Hoop (1746).
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Titelpagina van Sieburghs Java-gedicht (1856).
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Als in Nederland de muzen stil zijn geworden en de klassieke godenwereld zich in
de laatste muzen-almanakjes teruggetrokken heeft, schrijft in Nederlands-Indië
Gerardus J. Sieburgh, voormalig president van de rechtbank in Semarang, het gedicht
Java (1845), samen met een Franse vertaling als Java. Poème in 1855 uitgegeven.2
Hij beschrijft Indië in 25 strofen zonder zelfs maar de melati, rijst, palm, buffel,
tijger, sawah, vulkaan, moskee of tempel te noemen. Wel figureren Klio, Pluto, Ceres,
Pomona, Triton, Aurora, Bellona, 't Appolinarisch Zustrental (de Muzen), de Helicon,
Pegasus, Prometheus, Pallas en Febus er. De grote mannen van de kolonie, Daendels
(de Grote Postweg), Van der Capellen (eerste gouverneur na de Engelse tijd) en Van
den Bosch (Cultuurstelsel) zijn in deze mythologische context actief. En zonder één
concreet natuurelement genoemd te hebben, eindigt dit poëem:
Nu fonkelt Oostens diamant
Als Febus' helste straal,
Nu ook eischt Bato's heiligst pand [Indië]
Den lof der Bardentaal. [taal v.d. dichters]
Dien lof weêrhoude dwang noch vrees,
Dien lof zegge, uur op uur:
Het Land, dat Houtmans vinger wees,
Is 't prachtstuk der Natuur. (p. 14)

De Muze lijkt visueel gehandicapt en ziet niet wat er werkelijk te zien is, een
vormgevingsprincipe waarmee we als hedendaagse lezers van renaissance- en
classicisme-literatuur vrede hebben, maar omstreeks 1850, na de Verlichting en ten
tijde van de Romantiek zouden we haar toch wel een paar empirischer ogen wensen
en haar een romantischer bril willen laten dragen. Het heeft er alle schijn van dat
deze Muze Buitengaats eerder een eurocentrische bril draagt en alleen ziet wat de
Europese kolonisatoren zien kunnen en willen. Sieburg wijdt bijvoorbeeld ook één
strofe aan de Javaan, die volgens hem geen slavenarbeid hoeft te verrichten:
O neen! aan eigen grond gewijd,
Bestuurd door eigen wensch,
Prijkt Java's kroost, in noeste vlijt,
Met waardigheid van Mensch. (p. 4)

Maar we spreken hier over het Cultuurstelsel, in Indonesië Tanam Paksa (gedwongen
beplanten) genoemd, door jongere tijdgenoten als Van Hoëvell, Roorda van Eysinga
en Multatuli niet direct met menselijke waardigheid in verband gebracht.
Een aantal jaren eerder, in 1843, werd er in de kolonie een curieuze literaire discussie
gevoerd. Officier van gezondheid Jurriaan Munnich
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schreef een artikel ‘Iets omtrent de beoefening der Poëzij in Nederlandsch Indië’ in
het Tijdschrift voor Neêrlandsch-Indië, opgericht door dominee-baron Van Hoëvell,
waarin hij zich afvroeg waarom de Indische natuur de Europeaan niet dichter bij de
‘heilige Muze’ bracht. Hij citeerde een brief van zijn vriend dominee-dichter Nicolaas
Beets:
Het zou van zeer veel belang voor onzen zangberg zijn, indien wij eenen
dichter hadden, die een tint van het Indische oosten in zijne gezangen wist
te brengen. D[i]e dichter zou geheel op zichzelven staan, en in dezen tijd
van algemeene navolging zijne originaliteit handhaven [...].3
En hoewel het traditionele woord ‘zangberg’ nog gebruikt wordt, is de aansporing
van Beets om zich in orginaliteit door Indische natuur en cultuur te laten inspireren
op z'n minst enigszins romantisch te noemen. Munnich vraagt zich af waarom bijv.
de indrukwekkende Borobudur geen inspiratiebron is. Komt dat door het drukkende
klimaat, of is het vooral de gemakzucht, ‘het Indisch far niente’? Hij pleit ervoor
zich grondig te verdiepen in volk, land, taal, geschiedenis, natuur en godsdienst van
de kolonie (de doelstelling van het Tijdschrift voor Neêrland's Indië). Is er een Victor
Hugo nodig om de dichters wakker te schudden, vraagt hij zich af. Hij verwacht niets
van de poëtische almanakken.
Als eerste reageerde in het Tijdschrift de ambtenaar en redacteur van De Javasche
courant en van de almanak Lakschmi, Salomon van Deventer.4 Hij meent dat na een
afmattende werkdag in Indië men nog wel een brief kan schrijven, maar nauwelijks
meer een gedicht. De Nederlander in Indië leidt immers geen gemakkelijk bestaan,
zeker de eerste jaren na aankomst niet. Hij deelt de opvatting dat diepe kennis van
Indië kan leiden tot poëzie met die gewenste tint van het Oosten. Ook het bestuderen
van Maleise en Javaanse poëzie zou daartoe kunnen inspireren. Volgens hem wordt
er echter wel degelijk over Indië gedicht, in het eigen tijdschrift zowel als in Indische
almanakken, Munnich overdrijft. Het enkel noemen in een gedicht van wat Indische
plaatsnamen, planten of voorwerpen vindt hij overigens niet voldoende. Volgens
Van Deventer moet de Indische tint niet alleen uit de vorm, maar vooral uit de geest
en de denkbeelden spreken.
De klacht van Munnich werd bespot door de ex-ambtenaar Willem Leonard Ritter
(reeds meer dan 25 jaar in Indië, met een grote kennis van land en volk). Hij liet zich
slechts verleiden tot een ‘luimig antwoord’, getiteld ‘Mijn Helikon’ (1843).5 Hij stelt
dat het in Nederland gemakkelijk praten is, daar zijn de jaargetijden die de dichter
inspireren:
Hij zingt den lof van ijsvermaken;
De vreugd die 't eerste groen doet smaken,
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De bloesemgeur, de rozeknop,
Het goudgeel graan, de rijpe vruchten,
Zijn bronnen voor 't gevoelig zuchten,
En voeren hem ten zangberg op. (p. 524)
Dichten in Indië is echter geen sinecure:
Maar hier! Ja hier! - Ach! welk een weder,
Wat is het heden schriklijk heet!
Ik schrijf geen enklen regel neder,
Of 'k bade mij in louter zweet.

Toen hij in Indië aankwam had hij hoge verwachtingen van het land waar alles poëzie
zou ademen, maar Batavia, het pronkjuweel van het morgenland, was in verval - en
daarom minder dan proza. Gedichten over liefde, trouw en vriendschap waren aan
Indië niet besteed. Dus ging hij de natuur in, daar zou de Indische Helikon zijn. Zijn
koets werd echter door een tijger besprongen en toen hij 's avonds wilde genieten
van de tropennacht, belandde hij in een modderpoel, werd bijna door een neushoorn
vertrapt en wist vervolgens niet hoe snel hij thuis moest komen. Hij zal er niet meer
op uit trekken, zelfs vulkanen en de Boroboedoer hoeft hij niet te zien, laat anderen
zich maar uitsloven:
Ik gun aan andren palm en loover,
Die God Apollo voor hen vlocht;
'k Heb meêlij men den armen sloover,
Maar waag mij aan geen tweeden togt.
Ik vrees voor tijgers, muggen, slangen,
Of neushoorns in een poel te vangen;
Ik haat den nevel en de zon;
En 'k moet het eindlijk gul belijden,
'k Wil leverziekte en koorts vermijden Mijn rustbank blijft mijn Helikon. (p. 530)

En zou ik ooit Heer Beets ontmoeten, dan zou ik hem antwoorden dat de beste plaats
om het dichtvuur aan te wakkeren het hoekje bij de (Hollandse) haard is, aldus de
luimige Ritter. Waarmee in feite de discussie eindigt zonder principieel te worden geen verlate Indische ‘quérelle entre les anciens et les modernes’, noch een gesprek
op de Indische Drachenfels.
Van Deventer en Ritter waren mogelijk gekwetst dat hun eigen poëzie in
jaarboekjes en almanakjes niet geacht werd die gewenste tint te bevatten. Men kan
niet ontkennen dat juist in de Indische almanakken een eigen literaire traditie werd
opgebouwd met aandacht voor Indische onderwerpen, voor natuur en landschap en
zelfs voor inheemse cultuur. Rob Nieuwenhuys en Peter van Zonneveld geven
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Titelprent van de oudste dichtbundel uit Indië (1671), door Jacob Steen-dam.
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daar de kwalificatie ‘romantisch’ aan, maar het gaat in dat geval eerder om liefelijke
dan grootse romantiek.6
Gelukkig voor de Indisch-Nederlandse literatuur was er in dezelfde tijd een
schrijver die wel van het woeste Indische landschap hield, die vulkanen beklom en
op hun toppen de tropennacht genoot en pantheïstische ervaringen had. Die in
verafgelegen dessa's logeerde, daar spannende gebeurtenissen meemaakte (zoals een
nachtelijke tijgerjacht) en eigenlijk niet de ‘tint van het Oosten’, maar de
onverbiddelijke gloed ervan in zijn werk tot uitdrukking bracht. Zijn naam was Franz
Wilhelm Junghuhn, een geboren Duitser, die in tekeningen en Nederlandstalige
prozateksten zich als eerste echte romanticus in Indië deed kennen.7 Zijn werk werd
ook omtrent 1850 uitgegeven en heeft de Indische literatuur een ander uiterlijk
gegeven, ook de poëzie. Pas na hem (ik zeg niet alleen door hem) en vooral in de
twintigste eeuw kwamen gedichten over natuur en landschap en de magische beleving
ervan, steeds frequenter voor, zoals blijkt uit de poëzie van Jan Prins, T. Volker, Nes
Tergast, J.J. de Stoppelaar, Adolf ter Haghe en anderen - wie kent hen nog?8
De laatste Nederlandstalige dichter in Indonesië, Han Resink, vereenzelvigt zich
geheel met natuur, cultuur en mens van Indonesië, met de mythologie en de magie,
zoals bijv. blijkt uit het gedicht ‘Heuvelmeer’:
Zijn deze heuvels niet mijn huid,
en is dit water niet mijn geest,
die helder, zonder diepte sluit
om dit krap eiland van mijn ziel,
die een stuk oerwoud is geweest,
dat uit een vlucht van hemels viel,
maar door de mensen is betreden;
waarin bemind is en geleden,
waarin gebeden is tot goden
en wortels van mijn tederheden
zich voeden uit geliefde doden?9

In zijn poëzie worden wel tempels, goden en geesten, vulkanen, baaien en
tropennachten doorleefd bezongen.
Wie denkt dat de Indisch-Nederlandse poëzie al lang verzameld, bestudeerd en
beschreven is, komt bedrogen uit. De bekende handboekschrijvers en bloemlezers
van het moederland hebben de Nederlandstalige koloniale en postkoloniale literaturen
heel stiefmoederlijk bedeeld Uitzonderingen vormen de mensen die onder palmen
geboren zijn of er tenminste enige tijd gewandeld hebben: Samuel Kalff, Eddy du
Perron, Rob Nieuwenhuys, Joop van den Berg, Alfred Birney, Jan Voorhoeve en
Ursy Lichtveld, Michiel van Kempen, Thea Doelwijt,
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John Leefmans, Aart Broek, Jos de Roo en Wim Rutgers - om de belangrijkste te
noemen. De bloemlezer des vaderlands, Gerrit Komrij, en zijn voorgangers Victor
van Vriesland en Hans Warren, hebben in hun rijke anthologieën wel enkele
buitengaats geconcipieerde gedichten opgenomen, maar streven niet naar enige
volledigheid, behalve misschien in het geval van Komrij's bloemlezing: De Afrikaanse
poëzie in duizend en enige gedichten (1999).
De poëzie van Suriname is prachtig bloem gelezen door Michiel van Kempen in
de Spiegel van de Surinaamse poëzie (1995), zij het dat het dichtwerk van Nederlandse
reizigers en koloniale passanten en zelfs van enkele koloniale blijvers niet opgenomen
is - een gemis waarin ongetwijfeld nog zal worden voorzien. De Antilliaanse en
Arubaanse poëzie in het Papiaments is ruim vertegenwoordigd in de bloemlezing
Pa Saka Kara (1998) [om je gezicht te tonen] door Lucille Berry-Haseth, Aart Broek
en anderen. Hier ontbreekt de poëzie in het Nederlands en dus die van de dichtende
reiziger en de passant. Een naar volledigheid strevende Indisch-Nederlandse
poëzieverzameling zal die passantenpoëzie zeker moeten opnemen, vóór de tweede
helft van de negentiende eeuw was er vrijwel geen andere, en ook nog in de twintigste
eeuw nemen deze dichters kwantitatief en kwalitatief een belangrijk aandeel in.
Waarom ontbreekt zo'n Spiegel van de Indisch-Nederlandse poëzie nog steeds, meer
dan een halve eeuw na het einde van Nederlands-Indië? Ik vermoed omdat de
literatuurhistorici van de vorige eeuw geen hoge dunk van deze dichtkunst hadden,
mogelijk ook geen uitputtend onderzoek hadden gedaan.
Sam Kalff, oud-hoofdredacteur van het Soerabaiasch Handelsblad was de eerste
echte bloemlezer met het Oost-Indisch landjuweel (1902). Reeds hij vraagt zich af:
‘waarom bestaan er zooveel Nederlandsche chrestomathieën, en geen enkele
Nederlandsch-Indische’? Hij wijt dat aan gebrek aan kennis en belangstelling, maar
oppert bovendien het volgende:
Het is beweerd dat op het veld dier letterkunde een bloemlezing geen reden
van bestaan zou hebben, simpel omdat de ‘bloemen’ er nog te schaarsch
zijn. En indien men alleen met de aesthetica wilde te rade gaan, alleen met
die indische werken welke uitblinken door meesterschap over den vorm,
of rijkdom van gedachten, of adel van voorstelling, door akademischen
stijl of vernuft van goeden huize, - ja, dan zou die bewering juist mogen
heeten. Maar uit een oogpunt van geschiedenis, ethnologie,
reisbeschrijving, romantiek, biografie, natuurkennis, fabelleer, topografie,
enz. had een groter werk dan dit er reeds mogen wezen.10
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Titelprent van De Muze van Jan Companjie. De Indische Muze inspireert met klinkende munt, de
Nederlandse koopman zit geknield op de Bijbel.
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Heeft Kalff hiermee ook een traditie ingeluid, een dubieuze wat mij betreft, namelijk
dat de Indisch-Nederlandse literatuur hoofdzakelijk thematisch van belang zou zijn
en niet esthetisch? Zijn opvolgers oordelen eigenlijk niet anders.
De volgende bloemlezing is De Muze van Jan Companjie. Overzichtelike
verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de Companjiestijd (1939) door
Eddy du Perron. Deze moest de verzoeking weerstaan om die bellettrie van ‘rijmelaars
en remplaçant-fraaie-geesten’11 slechts schamper af te doen, alweer vanwege de
historische waarde als tijdsdocumenten. In de inleiding tot zijn ongepubliceerde
bloemlezing ‘Van Kraspoekol tot Saïdjah’12 verklaart hij dat hij door middel van zijn
bloemlezingen twee contrasterende historische lijnen wil tonen: die van Compagnie
en Cultuurstelsel enerzijds en die van Verlichting en Ethische politiek anderzijds.
Hij geeft gedichten en fragmenten van een groot aantal dichters weer, maar raakt
nauwelijks enthousiast over de esthetische aspecten van hun werk.
Rob Nieuwenhuys, auteur van het handboek de Oost-Indische spiegel (1972), wijst
er in zijn inleiding direct op dat de Indisch-Nederlandse literatuur zo weinig literair
is en wil ook niet-literaire genres (zoals egodocumenten) ertoe rekenen.13 Hij signaleert
wel veel Indische verzenmakers, maar weinig dichters. Han Resink is voor hem een
uitzondering. Nieuwenhuys onderstreept opnieuw de sociaal-historische waarde van
de Indische literatuur. In zijn talrijke bloemlezingen neemt hij relatief weinig Indische
verzenmakers en dichters op.
Joop van den Berg heeft een uitgebreide selectie van de poëzie van de twintigste
eeuw gemaakt: Indië-Indonesië in honderd gedichten (1984).14 Hij sluit zich bij
Nieuwenhuys' standpunt aan dat men in Indië beter iets anders kon zijn dan dichter.
De uitgave van zijn bloemlezing verantwoordt hij als een bewogen historische reis
door de twintigste eeuw. Hij schaart zich aldus ook in de rijen van degenen die de
Indisch-Nederlandse poëzie voornamelijk thematisch en nauwelijks esthetisch
interessant vinden. Mogelijk hebben zij gelijk, maar ik zou dat toch wel eerst
systematisch willen onderzoeken, om te beginnen met een inventarisatie en een
representatieve bloemlezing die de gehele tijd omvat van de VOC in groot Oost-Indië
tot en met de derde generatie Indo's en Molukkers in klein Nederland - de buitengaatse
muze is intussen weer binnendijks geworden.*
Behalve de serieuze ging ook de lichte Muze buitengaats. Een rijke liedtraditie
begeleidde de reiziger, de koloniaal en de repatriant: van

*

Collega Peter van Zonneveld (UL) en ik zijn met dit project aan de slag gegaan. De bedoeling
is dit werk uit te geven bij uitgeverij Meulenhoff in de serie ‘Spiegel van de... poëzie’.
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Omslag van Atchin moet vallen!, 1873.
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‘Wie wil d'r mee naar Oost-Indië varen’, via ‘Sarina, het kind uit de dessa’, tot ‘Ach
Kassian, het is voorbij’. De volksliedtraditie is even verrassend als verbijsterend en
verdient ook verdere studie en publicatie.15
In de zeventiende tot de negentiende eeuw dienden de liedjes enerzijds om mensen
naar het Luilekkerland Indië te lokken met lucratieve vooruitzichten op geld, goed,
vrouwen en eer, anderzijds om mensen te waarschuwen voor het Apenland Indië en
hen te behoeden voor lichtzinnig en crimineel gedrag dat tot dienstnemen bij de
Compagnie en het NIL (Nederlandsch-Indische Leger) zou leiden. De inheemse
bevolking komt er nauwelijks in voor, de mestiezen voornamelijk als prostituee en
de Chinezen als handelaar of herbergier, de Javaanse Sarina's stampen altijd hun
‘padi tot bras’ en alle meisjes van Batavia zijn zwart, pikzwart. Ten tijde van
conflicten en oorlogen, zoals de Atjeh-oorlog, werd er een stevig vijandbeeld
neergezet, van de wrede, woeste en verraderlijke moslimkrijger, waartegenover de
Europeaan plichtsgetrouw, dapper en christen is. De hedendaagse liedjes ten slotte
zijn meestal nostalgisch.
Het eerste dat opvalt bij een verkenning is dat er zoveel bekende
volbloed-Nederlanders (om die biologisch geheel achterhaalde term nog maar een
keer te gebruiken) over Indië dichtten, terwijl ze er niet gewoond hebben: van Joost
van den Vondel en Johannes Antonides van der Goes, Willem en Onno Zwier van
Haren, Jan Frederik Helmers, Johannes Potgieter, Bernard ter Haar en Willem Hofdijk,
tot Jan J. Slauerhoff, Simon Vestdijk, Lucebert, Jean-Pierre Rawie, Patty Scholten
en Willem Wilmink. Er is door de eeuwen heen ook een sterke band tussen Nederland
en Indië geweest die meer met culturele, humanitaire en wetenschappelijke
belangstelling te maken had, dan met handel en kolonisatie, en men hoefde er niet
gewoond te hebben om die niet-materiële waarde van Indië en het Indische te
waarderen en bezingen.
De zeventiende-eeuwse Amsterdamse schilder-dichter Johannes Antonides bezingt
bijvoorbeeld medicinale planten en stoffen die in Indië voorkomen:
Zy schenkt ons Benzoïn, zoo liefelyk van reuk,
Dat onse krachten zalft, en wederhoudt de kreuk
Des ouderdoms, en naeu vergadert uit de hoven.
In zyn saizoen, gaet Myrrhe en Wierookgeur te boven.
Zy snijt tot onzen dienst het Paradyshout af.
Dat spreit een' lieven geur van Ambrozijn ten lippen
En keel uit, en herstelt het harte, alreê aen 't slippen.
Hier is de Bezoär, dat dierbare kleinoot,
En artzenyjuweel, die wederstaet de doot,
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En doodelijk venijn, verdrijft de flaeuwicheden,
En jaegt den fellen brant der Pesten uit de leden;16

Antonides was ook apotheker, dus misschien dichtte hij niet helemaal belangeloos,
anders is dat dan voor zijn twintigste-eeuwse collega dichter-schilder Lucebert die
in 1948 de tweede politionele actie (in Indonesië ‘agresi militer belanda’ genoemd)
veroordeelt in het gedicht ‘Minnebrief aan onze gemartelde bruid indonesia’, waarvan
we het begin en eind niet licht kunnen vergeten:
zoete boeroeboedoer, je leende vrije voeten eens, - ik liep
melattiepassen ik zag je ogen waren sawahnat, - ik lachte
dan stond de rijst op van je nieuwe witte huid
ik boog mij als het dansen als de ritusboog en diende als het suikerriet

En het eind:
ik ben de bruidegom zoete boeroeboedoer
hoeveel wreekt de bruidegom de bruid
als op java plassen bloed zij stuiptrekt
uitbuiters hun buit haar oesters inslaan en uitzuigen?17

Onze oud-UvA-collega Willem Wilmink, die we beslist niet van neokoloniale
sentimenten hoeven te verdenken, kon het einde van Indië, bijna nostalgisch bezingen,
zoals in de liedjes ‘Op twee plaatsen tegelijk’, ‘Van moederland naar vaderland’ en
het fameuze ‘De oude school’:
Ach, zou die school er nog wel zijn,
kastanjebomen op het plein,
de zware deur,
platen van ridders met een kruis
en van Goejanverwellesluis,
geheel in kleur.

De school, de deur, het plein en de kastanjebomen zijn er nog, maar er is één
wezenlijke verandering:
alleen die mooie lichte plaat
waarop een kleine dessa staat,
is misschien weg.18

waarmee hij in enkele versregels de hele pijnlijke dekolonisatiegeschienis, de grootste
verandering in het Koninkrijk der Nederlanden van de twintigste eeuw, oproept.
Dichtende volbloed-Nederlanders die er wel woonden en/of werkten of vochten, zijn
er ook: van Laurens Reaal, Mathijs Cramer, Jan de Marre, Willem Ritter en Sikko
Roorda van Eysinga, tot Jan Prins,
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Titelprent van de oudste dichtbundel over Indië (1670), door Mattys Cramer.
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Willem Brandt, Jef Last, Leo Vroman, Drs. P, Jan Eijkelboom en Carel Jan Schneider.
De vroegste maatschappijkritische dichter was Matthijs Cramer die omstreeks
1665 in Oost-Indië moet zijn geweest en die in zijn bundel D'Indiaense tyfferboom
(1670) scherpe oordelen velt over de toenmalige ex-pats: ze zuipen, hoereren, vloeken,
roddelen, terwijl ze juist een christelijk en deugdzaam voorbeeld zouden moeten zijn
voor de gekoloniseerde, heidense bevolking:
Neêrlands zaat, gy hoort te lichten
Als een fackel voor dit volck:
Maer veel lichte, snoode wichten,
Strecken vele hier een kolck.
'k Segh dan Swarte, Geel of blancken,
Waer van Indiën hanght aen een;
O wat plukt ghy dwase rancken,
Duysent weën, in u leên;
Wellust, Echtbraeck, Hoereryen,
(Die gequeeckt wort sonder tel)
Viert u lusten, deckt u spreyen,
Dit is brandthout voor de Hel.19

Hij geselt de koloniale ondeugden, die overigens tot in de twintigsteeeuwse literatuur
gethematiseerd zouden worden - en dus misschien wel zijn blijven bestaan?
Daarentegen zou de twintigste-eeuwer Willem Brandt, pseudoniem van Willem
Simon Brand Klooster (1905-1981), te weinig maatschappijkritisch geweest zijn.
Hij is daarom nogal eens zelf bekritiseerd en daardoor als dichter niet op waarde
geschat. Klooster, die in Indië hoofdredacteur was van de Deli Courant en na zijn
repatriëring van de Gooi- en Eemlander, zou zich volgens Rudy Kousbroek niet
kritisch opgesteld hebben tegen de mensonterende koelie-arbeid in Deli.20 Hij heeft
talrijke gedichten nagelaten, ook met de nodige kritische distantie tegenover het
koloniale bedrijf, en met een haat-liefde relatie met Indië: een sterk gevoel van
nostalgie naar het moederland als hij in de kolonie is en naar de ex-kolonie als hij
gerepatrieerd is. Schrijnend is het gedicht over de ‘Indischman’ in het Gooi:
In naarden-bussum wilde ik wonen
aan een verstilde lindelaan,
de vogels horen, op de heide
eenzaam de blanke paden gaan.
Daar ben ik naar de haard verdreven,
sarong en waaiers aan de wand;
moeizaam de winters overlevend
droom ik van 't ander vaderland.

Indische Letteren. Jaargang 20

180

De jongste telg van de Indisch-Nederlandse Muze.
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[ik sla een strofe over]
De jaren vlieden, uren talmen;
in de verdorde kerkhoflaan
hoor ik het ruisen van de palmen
en geurt mij de kambodja aan.
In bussum zal ik blijven sterven,
een regendag vol laatste eer.
En op mijn steen schrijven de erven:
Hij leefde hier, maar niet zozeer.21

Een indringend beeld van de tragiek van de oudere Eerste-generatierepatriant.
Tot de groep van Nederlandse kolonialen behoort ook de negentiende-eeuwse
kinderdichter Johannes van Soest, ook wel de Indische Van Alphen genoemd, die
als verlichte onderwijzer de Europese kinderen respect voor de inheemse bevolking
wilde bijbrengen:
Koelie met uw zware vracht!
Wie uw' lagen staat veracht',
Ik vereer dien; 'k noem uw' stand
Een der nutste van ons land.22

De groep dichters van gemengde Europees-Aziatische afstamming was niet groot
(hetgeen met de sociaal-culturele positie in de kolonie te maken had), en telt pas in
de twintigste eeuw enkele bekende namen: Louis Couperus, Victor Ido, Eddy du
Perron, Jan Boon alias Tjalie Robinson/Vincent Mahieu, Loes Nobel, Bouke Jagt,
Georgine (Tineke) Sanders en Han Resink. Zij waren er geboren en/of getogen. Het
dichterlijk oeuvre van Couperus, Du Perron en Vincent Mahieu is niet groot, het gaat
slechts om een handjevol gedichten met Indische thematiek. De belangrijkste dichter
uit deze groep is de reeds geciteerde Han Resink.23 Hij koos na de onafhankelijkheid
voor het warga negara Indonesia, het Indonesisch staatsburgerschap, maar bleef tot
zijn dood in 1997 uitsluitend in de Nederlandse taal schrijven en werd ook in
Nederland gepubliceerd. De dichter thematiseert zijn positie tussen Nederland (de
zeebries) en Indonesië (de zeebeving) in een kwatrijn:
Nederlandse taal
Zij is mij aangewaaid uit een vreemd land
Op eilanden in grootscheepse omgeving.
Soms keert zij weer in binnendijks verband,
Maathoudend tussen zeebries en zeebeving.24

De groep Tweede en Derde generatie Indische Nederlanders heeft ook dichters
voortgebracht, van wie vooralsnog Marion Bloem, Adriaan van Dis, Madeleine
Gabeler, Inge Dümpel, Eddy Lie, Corina Engelbrecht
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en Karin Ottenhoff eruit springen.25 En de lieddichters Ernst Jansz en Wouter Muller.
De Derde generatie is vertegenwoordigd door de debutanten Ramona Maramis en
Klara Smeets.26
Tot die Tweede literaire generatie rekent men meestal ook de Molukse
Nederlanders, hoewel zij volbloed Aziaten zijn. Van deze dichters springen Eddy
Supusepa, Abé Sahetapy en Djodjie Rinsampessy er uit. Supusepa pendelt tussen
Nederland en Indonesië en beschouwt de Molukkers in Nederland nog steeds als
bannelingen. Hij schreef in zijn tweetalige Overpeinzingen van een Alifur / Renungan
seorang Alifuru (1981) het gedicht ‘Realiteit’ over zijn familie-eiland Saparua
(waarvan de bevolking in 1817 tegen de Nederlanders in opstand kwam):
Mijn lief Saparua
Met zijn fort Duurstede
Het strand Waisisil
Strijdbaar Saparua
Zittende op een prauw
Tegenover baai Paperu
Zie ik de zon verdwijnen
Achter de berg Booi
Gevoel van trots
vermengd met melancholie
Wanneer ik realiseer
Dat een deel van deze eilandbevolking
Elders als bannelingen voortleeft
Oh, dochters en zonen van dit
Eiland van weleer
Richt de blikken naar
Uw geboortegrond27

En, zoals de prozaschrijver Frans Lopulalan eens uitlegde,28 het gaat hier om de
geboorte van de ziel en niet zozeer om de biologische geboorte.
Ten slotte is er ook nog een groep volbloed Indonesiërs die vóór en soms nog enige
jaren ná de onafhankelijkheid in het Nederlands dichtte. De bekendste van hen is
raden Noto Soeroto wiens poëzie, als die van de latere Han Resink,
Indisch/Indonesische thematiek bevat in een Nederlands/Europese vorm.29 Een
poëtische ontmoeting van twee culturen, zoals in de Wayang-liederen (geschreven
als prozagedicht):
Garoeda
Ik ben Garoeda, Vishnoe's vogel, die zijn vleugelen uitslaat hoog boven
uw eilanden. Ik zie uw sluimerende wouden
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besloten in den keten der bergen; ik zie het eerste morgenlicht als zilver
op uw rimpellooze meren, en aan de helling der heuvelen zie ik het
kunstgewrocht uwer rijstvelden. [...]30
Omdat het Nederlands niet de taal van het onafhankelijke Indonesië werd, is daar op
een enkele uitzondering na geen postkoloniale poëzie in het Nederlands verschenen:
het herschrijven en terugschrijven gebeurt (voorzover het al plaatsvindt) in het
Indonesisch. De bekendste dichter, Rendra, heeft wel koloniale thema's herschreven,
hij geeft uiteraard een andere visie op de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd, maar
zijn herschrijving houdt ook dikwijls een ernstige kritiek in op de eigen Indonesische
machthebbers. In zijn Sajak sajak Banten (Bantense verzen) geeft hij Multatuli/Max
Havelaar opnieuw stem in een herschrijving van de toespraak tot de hoofden van
Lebak: ‘Voor de mensen van Rangkas Bitung’. Vernietigend over het Nederlandse
gouvernement en de koffiehandelaren, maar eveneens over de hedendaagse
Indonesische bestuurders:
Vroeger had het volk van Rangkas Bitung
juridisch geen poot om op te staan
wanneer zijn belang indruiste
tegen dat van de Regent van Lebak.
En nu,
kan de kleine man
nu een beroep op de wet doen
wanneer zijn belangen indruisen
tegen die van de huidige regenten?
Vroeger
kon de Regent van Lebak aan de wet ontkomen.
Kan de wet [nu] soms eisen stellen
aan de wrede, hebzuchtige regenten van tegenwoordig?

Hij vraagt zich af:
Maar is uw volk wel vrij?
Mag een volk dat juridisch geen vuist kan maken
wel een vrij volk heten?31

(De vertaling is van Kees Snoek.)
Rendra heeft ook het verhaal van Saïdjah en Adinda op aangrijpende wijze herdicht.
Anders, speelser, is de herschrijving van de koloniale tijd door Zeffry J. Alkatiri,
die bijvoorbeeld in zijn recente bundel Dari Batavia sampai Jakarta 1619-1999 (van
Batavia tot Jakarta) uit 2001 ook Nederlandse woorden en uitdrukkingen gebruikt:
de koloniale taal als satiriserend element in een postkoloniaal, Indonesisch gedicht,
zoals ‘Daag Juliana!’
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Anak-anak Kindergroupje berbaris
Keluar dari koosteran bersama para zuster
Membawa bendera kecil
Root, wit, and blauw
Sambil menyanyikan lagu:
Langzal ze leven, langzal ze leven, langzal ze leven
In de gloria, in de glorie, in de glorie...
Hiep...hiep...hurraa...! (p. 23)

In vertaling van Linde Voûte luidt de tekst:
Netjes in de rij lopen de kinderen van het Kindergroepje
Samen met de zusters het klooster uit
Kleine vlaggetjes dragen ze bij zich
Rood, wit en blauw
En ze zingen:
Lang zal ze leven [et cetera]
Op de driesprong Rijswijk
Zingt een groep padvinders het Wilhelmus.
Iedereen weet het, deze dag is
Voor gratis plezier voor de inheemse bevolking:
Een bord vol voetzoekers en vuurwerk
Dat, alsof ze al vol zitten, een complete Rijsttafel
Suggereert in het Indisch Woonhuis.

Dan vallen de Japanners het land binnen, ‘voor de oorlog’ is voorbij en na de oorlog
marcheren de pemuda's (‘een stel snotneuzen’) terwijl ze zingen:
Een rood-witte vlag
Om het hoofd gebonden
Nederland vertrekt
Indonesië is vrij.32

Niet alleen Nederlanders, ook andere nationaliteiten bezochten Indië en beschreven
of bezongen het land, met name Engelsen, Fransen, Duitsers en Zuid-Afrikanen. Eén
van de vele Duitse Compagniesdienaren die blijkens de dissertatie van Roelof van
Gelder een reisverslag nalieten,33 was Johann Gottfried Preller, die door wanhoop en
heimwee verteerd een gedicht schreef op zijn verblijf in Batavia rond 1730, waaruit
de volgende strofes over de gevaren:
Was musz man nicht vor Kranckheit tragen
Es ist ja keiner recht gesund
Dem hört man dies, dem jenes klagen
Den 3ten beist der rothe Hund
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Omslag van de Java-gedichten van Alla Baud-Alliachev (deel 1, 1935).
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Artistiek portret van Alla Baud-Alliachev uit 1933 (coll. Bert Paasman).
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Ja, es hat fast jene Stund
Ihr fast besondre Plagen
Und man ist gleich übermannt
Vivat liebstes Vaterland
Ja, Vivat liebstes Vaterland.

En over de donkere schonen, van wie de VOC-liedjes juist de loftrompet steken:
Ist einer zu der Lieb gebohren
Und geht den schwarzen Engeln zu
Der is so gut als halb verlohren
Er findet Tag und nacht keine Ruh
Eh du es denckst so kriegest du
Truijper, Schankers und Klappohren
Dieses is ja gnung bekannt
Vivat liebstes Vaterland
Ja, Vivat liebstes Vaterland.34

Verrast was ik toen ik onlangs een Franstalige dichtbundel uit de jaren dertig van de
vorige eeuw onder ogen kreeg: Java en poèmes (1935-1938) door Alla Baud, een
thans vergeten dichteres.35 Zij bleek een Witrussin, Alliachev, gehuwd met jonkheer
Baud, een lid van de adellijke koloniale familie Baud. Zij was een excentrieke vrouw.
Alla Baud publiceerde in de Collection ‘La Proue’ in Parijs, een reeks van de poètes
Libres et Recréateurs. Haar bundels zijn opgedragen aan de vorst Pangeran adipati
Ario Mangkoenagoro VII, bij wie ze langdurige logeerde om het hofleven van
Surakarta te leren kennen. Haar gedichten hebben de inheemse wereld tot onderwerp:
huis en tuin, plant en dier, aarde en hemel, volk, vorst en kunsten. Het is opmerkelijk
hoe positief ze over de inheemse bevolking en haar cultuur schrijft, ze probeert zich
met hen te vereenzelvigen - en niet alleen met de adel, maar ook met de lang niet
altijd positief beschreven bedienden, van baboe tot koelie, zoals in het gedicht ‘Le
coolie’ waarin zij parallellen ziet tussen het geminachte koelieleven en haar leven
als buitenbeentje:
Je sais
que tu es seul, là,
planté au milieu
de cette averse
qui te balaie
sur son passage,
et que l'eau
ruiselle
de ton corps
harasé,
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comme d'une fontaine
bronzée...
Je sais
que je suis seule
parmi mes semblables,
harasée
par leurs regards
lourd de reproches
que je ne leur
ressemble pas...
O, coolie tout noir,
tu es celui
qui m'est le plus
proche...36

Met respect dicht ze over de Islam en over andere vormen van religie en spiritualiteit.
Een tweede verrassing was dat de in Bandung geboren componist Henk Badings in
1940 muziek op deze gedichten maakte. Waarom zijn ze vergeten?
Wat een hemelsbreed verschil tussen het aan Europese muzen en goden gewijde
gedicht Java. Poème van Gerardus J. Sieburg en het aan Aziatische natuur, goden
en mensen gewijde Java en poèmes van Alla Baud.
Je zou in een beeld kunnen zeggen dat de Muze Buitengaats in de tweede helft van
de negentiende eeuw veranderde van een bleke Europese dame in een lichtgekleurde
Euraziatische vrouw en in de twintigste eeuw soms zelfs in een donkere Aziatische
vrouw (of man, zoals in het geval van de koelie van Alla Baud). Naarmate het
eurocentrisme afnam, Europa steeds minder de maat aller dingen was, nam de
aandacht toe voor de inheemse natuur en cultuur en dus voor de inheemse mens die
in voorafgaande eeuwen nooit meer dan een achtergrondfiguur was geweest of een
stereotypetje. En aldus weerspiegelt de poëzie ook het koloniale denken en handelen
en de geleidelijke overgang naar het postkoloniale perspectief. De Muze Buitengaats
draagt ten slotte geen eurocentrische bril meer.

Dames & Heren,
Het lijkt me niet zo toepasselijk te zeggen dat ik u alleen het topje van de ijsberg van
de Indische poëzie heb kunnen laten zien, maar dat ik slechts een tipje van de sluier
of zo u wilt van de sarong heb opgelicht, klinkt beter. Ik moet u dan ook een voorschot
vragen als ik u verzeker dat de Indisch-Nederlandse poëzie zowel thematisch
interessant als
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esthetisch prachtig kan zijn! Ik zeg dat met schroom want op de allereerste collegedag
aan de Amsterdamse Gemeente Universiteit (GU) in 1958 zei mijn hoogleraar
letterkunde en taalbeheersing, Garmt Stuiveling, dat wij nooit van mooie of prachtige
literatuur mochten spreken: kwaliteit kun je niet verordonneren, die moet blijken.
Nu, op mijn allerlaatste UvA-dag, durf ik deze regel eenmaal te doorbreken: er is
zeker prachtige Indische poëzie, met de gloed van het Oosten, en dat zal blijken!
Rest mij u allen te bedanken voor uw aanwezigheid, voor vele jaren belangstelling,
samenspel en tegenspel, studentikositeit, collegialiteit, vriendschap en liefde.
Ik ben blij dat ook jonge collega's en studenten enthousiast voor onze koloniale
en postkoloniale cultuur en literatuur zijn, en dat de nog bijzonder jeugdige bijzondere
leerstoel gecontinueerd zal worden - naar ik hoop voor de Oost én voor de West.
Met die voor Zuid-Afrika is de toekomst van het vak dan drievoudig verzekerd.
Ik groet u allen zeer, want voor mij geldt: kassian, het is voorbij.
24 september 2004
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Van anak kolong tot kampong diam
Iets over ‘het ellendigste laag-Maleis’ van de kazernes
Bert Tahitu
Zowel mijn vader (met KNIL-stamboeknummer 171917015) als mijn moeder waren
anak kolong, geboren in de tangsi in Pontianak, respectievelijk Makassar. Zijn ouders
kwamen weliswaar uit het dorpje Waai (Ambon) en haar ouders uit Porto (Saparua),
maar door het leger gerecruteerd werden hun beider vaders tot militair opgeleid in
garnizoensplaatsen ver buiten de Molukken. Anak kolong, zo werd het kind genoemd
dat op de benedenste plank van de slaaptafel sliep, onder de ouders die zelf op een
etagebed en op een oprolbaar matje sliepen. Een anak kolong staat tegenover een
anak kampong, een kind dat in een dorpje of negorij op de Molukken is geboren.1
Mijn ouders hebben beiden in een kampong in Nederland hun laatste rustplaats
gevonden. In een kampong diam in Zuid-Holland, namelijk op de begraafplaats van
Moordrecht. Kampong diam, het stille dorp ofwel het kerkhof.
In mijn bijdrage staat één aspect van het KNIL centraal: de Maleise taal, het Maleis
zoals het in de kazernes gebruikt werd. Eerst wil ik aandacht besteden aan de Maleise
elementen zoals die gebruikt werden in de alledaagse taal tussen bijvoorbeeld
Nederlandse soldaten onderling. Daarna staat het Kazerne-Maleis als zelfstandige
taal centraal, zoals dat zich in de kazernes gevormd heeft. Ten slotte wil ik antwoord
geven op de vraag of we het Kazerne-Maleis (of restanten van dit Maleis) nog ergens
kunnen horen of dat die taal ook op een kampong diam ligt.

Losse Maleise elementen
Nu de kazernes niet meer bestaan en het KNIL officieel in 1950 werd opgeheven,
heb ik voor de beschrijving van het Maleis in de kazernes gebruik moeten maken
van wat daarover in de literatuur is verschenen. Voor het eerste onderdeel heb ik een
tweetal bronnen kunnen raadplegen. Henk Salleveldt beschrijft in zijn Het
woordenboek van Jan Soldaat in Indonesië de periode 1945-1950, toen zovele
Nederlandse militairen in Indonesië verbleven. Hij wil de lezer een idee geven van
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het soldatenleven in de archipel. Salleveldt maakt een vierdeling in de kenmerkende
woorden in de soldatentaal met een voor dit artikel interessant deel Maleise woorden.2
Een aantal voorbeeldzinnen wil ik de lezer niet onthouden. Over ‘bagiean, zaak’
zegt hij: ‘meestal verkort tot bakkie, en dan hypercorrect bakje in: “de bemanning
van de trein had een vies bakkie op te knappen” of “er moest weer een vuil bakje
opgeknapt worden”’. Hij noemt zinnen als ‘het was weer hartstikke baik’, of ‘in m'n
pas getjoetjiede hemd’. Er zijn ook voorbeelden met een Néderlands woord dat in
een volledig Maleise constructie gebruikt wordt en uiteraard is aangepast aan de
uitspraak van het Maleis: ‘Ada perpoer luit?, is er vervoer luitenant?’ Grappig zijn
de letterlijke vertalingen van een aantal Nederlandse woorden en constructies, zoals
andjing perampoean terbalik-balik (wentelteefje) en sapa kasi seprei-seprei di sini
(wie deelt hier de lakens uit).
De tweede bron voor Maleise elementen in de taal van de Hollandse soldaten, is
het artikel van J.M. van Dam, ‘Jantje Kaas en zijn jongens. Bijdrage tot de kennis
van de Ned.-Indische soldatentaal in de 19e eeuw’. Deze bijdrage van Van Dam
heeft tot doel ‘de bestudering van de soldatentaal van het Indische leger gedurende
de 19e eeuw tot 1918’, het jaar dat de dienstplicht in Indië werd ingevoerd. Van Dam
verwijst ook naar andere lokale talen zoals het Atjehs en geeft hiervan een aantal
voorbeelden: lam kampong, lampoe tuin, boei varken, dat ook als scheldnaam voor
de Hollander gebruikt werd.3 Hij vermeldt ook een aantal interessante samenstellingen
van Hollandse en Indonesische woorden: bamboe-broek, blauwlinnen pantalon,
toegestaan om te gebruiken door officieren bij uitrukkende diensten in de garnizoenen
en lul-tali, veldtelefoon. Bij Van Dam vinden we eveneens de Maleise woorden uit
de titel van dit artikel: anak kolong en kampong diem (diam).4 Vervolgens noemt
Van Dam het boekje van de heer Rouveroy van Nieuwaal dat hieronder besproken
wordt. Van Dam meldt dan (abusievelijk?) dat dit boekje maar een klein gedeelte
bevat ‘van wat er aan Maleis in de tangsi door den europeaan werd gesproken’.

Kazerne-Maleis5
M.C. Rouveroy van Nieuwaal, kapitein der Genietroepen van het Oost-Indisch leger,
publiceerde in 1891 Het Maleisch in de kazerne. Maleische woorden en uitdrukkingen
die in de kazerne tegenover niet-Europeesche militairen te pas komen. Gesprekken
en taalregels. Gevolgd door eene lijst der meest voorkomende woorden en twee
aanhangsels.6 Bijna twee decennia later (in 1909) werd het werk wederom als
zelfstandig boekje uitgegeven, maar dan onder de titel Het Maleisch in den
dagelijkschen omgang.7 De inhoud is in de twee uitgaven identiek, alleen de
inleidingen verschillen. Afgaand op de titels, zou men een neutrale verhande-
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ling verwachten van het Maleis. Echter, in het eerste boekje (Het Maleisch in de
kazerne) steekt Rouveroy van Nieuwaal zijn mening niet onder stoelen of banken:
Het zogenaamde kazerne-Maleisch is het ellendigste laag Maleisch, dat
er bestaat. Het laag Maleisch zelf is trouwens niets anders dan eene
brabbeltaal.8
In de inleiding van het in 1909 verschenen boekje meldt hij dat
eene taal, ontstaan door de behoefte van 't gewone dagelijksche leven in
de practijk, niet rijk kan zijn, allerminst aan woorden die abstracte
denkbeelden uitdrukken [...]. Zooals wij reeds opmerkten, is het omgangs
Maleisch arm aan grammaticale vormen, regelen voor syntaxis, enz.9
Desondanks geeft de auteur een aantal taalregels. Onder het eerste kopje ‘spelling
en uitspraak’ schrijft hij onder andere: ‘eene fout die zeer dikwijls gemaakt wordt is
het verslappen van de a-klank; zoo hoort men vaak appe in plaats van apa.’ Van een
aantal andere woorden geeft hij aan dat ze vaak verkeerd worden uitgesproken: ‘lebih
foutief als leebi, berhenti foutief als berenti’. Over de plaatsaanduidende woorden
zegt de auteur dat het verschil ‘tussen di of ka, naar gelang het zich bevinden op of
wel het bewegen naar eene plaats [...] niet altijd in het oog gehouden (wordt). [...]
Meestal bezigt men di in beide gevallen!’ Interessant is zijn beschrijving van de
persoonlijke voornaamwoorden in het Kazerne-Maleis. De vormen akoe en kowe
kunnen worden gebruikt door een meerdere tegen een mindere, terwijl omgekeerd
de vormen saja en hamba (door een mindere tegen een meerdere) gebruikelijk zijn.
Naast de uitgebreide woordenlijst, geeft Rouveroy in een aantal aanhangsels nog
meer toelichting. In aanhangsel II (‘uit de Indische keuken, gereedschappen en
begrippen’) staat een aantal begrippen dat mij onbekend is. Zo heb ik nooit eerder
van air blanda gehoord. Dat blijkt - achteraf gezien - ook niet echt verwonderlijk,
omdat het een begrip is dat naar alle waarschijnlijk niet door de inlandse soldaten
werd gebruikt. Ik begrijp nu ook pas waarom de sambal brandal zo heet, nu ik lees
dat brandal ‘opstandeling, oproerkraaier’ betekent.

Andere bronnen
Het eerste boekje van Rouveroy van Nieuwaal heeft in zijn tijd veel stof doen
opwaaien. J.C.C. Nijland reageerde in hetzelfde jaar 1891 in het Indisch Militair
Tijdschrift.10 Nijland verbaast zich erover dat Rouveroy het over het Kazerne-Maleis
heeft. En hij gaat nog verder dan Rouveroy in zijn afkeer van het Maleis:
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KNIL-echtgenote met dochtertje in de tangsi in Malang, ca. 1950. Bron: Moluks Historisch Museum
/ coll. J.B. Keiluhu.
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Ons leger bestaat toch voor het grootste gedeelte uit Javanen, de meest
echte desa-lieden die zich door het handgeld verlokt of door de hoofden
gedwongen, lieten aanwerven. [...] Deze Javaan spreekt geen Maleisch,
laat staan Kazerne Maleisch! [...] Dit Kazerne-Maleisch is dus niet ontstaan
uit de taal die de Inlandsche soldaat vóór zijn in dienst treden sprak [...];
dit Maleisch is van Europeesch fabrikaat! [...]. Het is Laag-Maleisch dat
de baar bij zijn komst in Indië hoort spreken, vermengd met een aantal
Nederlandsche woorden met een Maleisch-Rotterdamsch (of elke andere
Nederlandsche stad, die gij maar wilt) accent uitgesproken [...].11
Het Kazerne-Maleis zou volgens Nijland worden gesproken tussen inlanders en
Europeanen, en door Duitsers en Hollanders tegenover Fransen, maar, en nu komt
het:
het is geen soort van Maleis, maar een poespas van geradbraakte
Nederlandsche, Duitsche, Fransche en Maleische woorden met Nederlandse
zinsbouw voorzover er van bouw sprake kan zijn.12
De soldaten gebruiken deze taal, terwijl de superieuren haar niet begrijpen:
Het Kazerne Maleisch moet zoveel mogelijk de kop worden ingedrukt.
[...] Laat de inlanders onderling dit spreken maar vooral de officieren er
naar streven het Maleisch goed te spreken [...].13
In dezelfde periode reageert ook J.T.L. Sanders.14 Sanders maakt zich kwaad over
de verkeerde raadgeving in die tijd om het Maleis niet ‘uit een boekje te leren, want
dat leert ge in Indië binnen 3 maanden door de practijk of van eene concubine!’15
Sanders is net als Nijland voorstander van het nette Maleis, want ‘door studie alleen
is het toch mogelijk die wanklinkende bahasa katjauan, bahasa pasar, kazerne
Maleisch of hoe men die brabbeltaal ook noemen wil, te doen verdwijnen.’16
Een aantal jaren later verschijnt een artikel van ene Minggah17 die van mening is
dat
voor een goede omgang met den Inlander het noodzakelijk [is] om goed
Maleisch te kennen: niet het Laag of liever gezegd het brabbel-Maleisch,
maar wel degelijk het veelal zoo gehate zuivere Maleisch, ten onrechte
Hoog Maleisch genoemd.18
Minggah adviseert officieren om bij feesten van inlandse soldaten een toespraak
paraat te houden; die zou volgens hem in het ‘Hoog Maleisch’ gehouden moeten
worden:

Indische Letteren. Jaargang 20

202
Ik kan me geene rede in het laag-Maleisch voorstellen, omdat [...] het
geene andere woorden kent dan die, welke men elken dag herhaaldelijk
tegenkomt.19

Bestaat het Kazerne-Maleis nog?
We kunnen ons afvragen of met de opheffing van het KNIL de wens van
bovengenoemde schrijvers in vervulling is gegaan. Is het vermaledijde Kazerne-Maleis
ook voorgoed verdwenen, nu er geen kazernes meer zijn? Hebben de sprekers van
het Kazerne-Maleis, de anak-anak kolong, de taal meegenomen in hun graf? De titel
van een lesboek om Moluks Maleis (in Nederland) te leren doet ons anders
vermoeden: Aku nama Anis.20 In het Maleis dat de 4.000 ex-KNIL-militairen van
Ambonse landaard en hun vrouwen in 1951 naar Nederland meenamen en de
afgelopen 50 jaar aan hun kinderen en kleinkinderen leerden, komen nog dagelijks
vormen voor die het huidige Ambons Maleis niet kent. Om me maar tot de
persoonlijke voornaamwoorden te beperken: zo gebruikten mijn ouders aku en
kowe/kue, terwijl deze in het Ambons Maleis: beta (ik) en ale, ose (jij) zijn.21 Zouden
we hier te maken kunnen hebben met restanten van het Kazerne-Maleis? Voor de
45.000 sprekers zelf van dit Maleis is het duidelijk: ja!
Het KNIL bestaat al lang niet meer. Er worden geen anak kolong meer geboren.
Het merendeel van de KNIL-soldaten ligt al op een kampong diam. Maar de taal, de
Maleise taal, van het KNIL leeft nog voort in het Maleis van Molukkers in Nederland
en zal voorlopig nog niet op een kampong diam eindigen.
Bert Tahitu (geboren in het Ambonezenkamp Havendorp in Vlissingen, 1957) is in
1989 gepromoveerd op een beschrijving van het Maleis van Molukse jongeren in
Nederland. Tahitu is momenteel verbonden aan het Landelijk Steunpunt Educatie
Molukkers in Utrecht.
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Eindnoten:
1 Naast het begrip anak kolong wordt binnen de Molukse gemeenschap ook de term anak kompeni
gebruikt. De nona kompeni (zoals mijn moeder) verwijst naar een vrouw die geboren en getogen
is in de tangsi en Nederlandstalig onderwijs heeft genoten (aan een Ambonse Soldatenschool
of Hollands-Inlandse School). De nona kompeni draagt Europese kleding en geen sarong dan
kebaja.
2 Salleveldt 1980, p. 9.
3 Van Dam 1941, p. 131.
4 Ibidem, p. 163 resp. 166.
5 Benedict Anderson heeft het over ‘administration Malay’ ofwel ‘Dienst Maleisch’ en het is de
vraag of het bestuur het Kazerne-Maleis/Dienst Maleisch gebruikte. Op basis van de opvattingen
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van de hier behandelde schrijvers zal het bestuur eerder het Nederlands, met af en toe Maleis,
gebruikt hebben dan het verafschuwde Kazerne-Maleis.
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Andere voorbeelden: variatie in uitspraak, diam, telan (slikken) naast diem en telen, leb'ih naast
l'ebe (meer), berhent'i naast ber'enti (stoppen) en geen verschil meer tussen di of ke/ka, maar
bijna altijd di (te, op, in, naar).
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Uitnodiging boekenmiddag
Op vrijdag 7 oktober 2005 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse
Letterkunde een middagbijeenkomst met een bijzonder karakter. Geen lezingen
ditmaal, maar aandacht voor een aantal recent verschenen boeken die voor onze
Werkgroep van belang kunnen zijn.
Aanvang: 14.00 uur
Pauze: 15.15-15.45 uur
Slot: 17.00 uur
Programma
Op een gevarieerde manier willen we informatie verschaffen over onder meer de
volgende titels:
Kester Freriks: Madelon. Het verborgen leven van Madelon Székely-Lulofs. (uitg.
Conserve)
Roman over de kracht van de herinnering en het zoeken naar een verloren wereld.
Peter Mingaars, Jaap Heij, Maudy Smith en Pim Posthumus: Indisch lexicon. Indische
woorden in de Nederlandse literatuur. (uitg. HES & De Graaf)
Naslagwerk over bijna 19.000 Indische woorden en begrippen die in het Nederlands
vanaf ongeveer 1600 tot nu gebruikt zijn.
Henk C.M.I. Smeets (ed.): Paters in de Oost. Brieven uit Indië 1859-1883. (uitg.
Walburg Pers)
Bloemlezing uit brieven van jezuïeten over specifiek Indische toestanden.
Anneloes Timmerije: Zwart zuur. (uitg. Augustus)
Verhalenbundel met enkele Indische verhalen van de auteur van Indisch zwijgen.
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Bovendien vindt om ongeveer 15.00 uur de presentatie plaats van: Lourens van
Elstland: Jan onder de deecken. Een Haarlemse ‘klugt’, geschreven te Batavia rond
1690. (ed. Karel Bostoen, Marja Geesink en Mary Zijlstra). Een uitgave in de reeks
Boekerij ‘Oost en West’ van KITLV Uitgeverij.
Plaats: Universiteit Leiden, gebouw 1175 (Lipsius, Centraal Faciliteitengebouw),
Witte Singel/Doelencomplex (achter het Rapenburg ter hoogte van de Doelensteeg).
De zaal wordt aldaar bekendgemaakt.
De toegang is gratis.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
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Uitnodiging
Op zondag 6 november 2005 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse
Letterkunde haar jaarlijkse Bronbeeksymposium. Ter gelegenheid van het 20-jarig
bestaan van de Werkgroep is dit jaar het thema: Feesten in Indië.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.30

Ontvangst met koffie.

11.00

Opening door de voorzitter.

11.30

Fred Lanzing: Van Sint Nicolaas tot
lebaran; een persoonlijke introductie.

11.50

John Helsloot: Sinterklaas en kerstmis op
Java, 1870-1941.

12.10

Pieter Eckhardt: Wij zullen handhaven!
Oranjefeesten in Indië.

12.30

Presentatie van de verhalenbundel Sinjo
Robbie van Rob Nieuwenhuys.

12.40

LUNCH

14.00

Peter Boomgaard: Tijgerstekerijen en
tijger-buffelgevechten op Java,
1605-1906.

14.20

Karel Steenbrink: Nederlandse
participatie bij Grebeg-feesten in
Yogjakarta.

14.40

Frans Schreuder en Joke van Grootheest:
Pret achter prikkeldraad; momenten van
troost en ontspanning in Japanse kampen.

15.00

THEEPAUZE

15.30

Adrienne Zuiderweg: Vuurwerk,
illuminaties en wijn spuitende fonteinen;
Compagnies feestvreugde in Batavia.

15.50

Gerard Termorshuizen: Over planters en
alcohol; leven in Deli.

16.10

Discussie & ‘Dagsluiting’ waarin terugen vooruitgeblikt wordt door de voorzitter
van de Werkgroep, Peter van Zonneveld.

17.00

Borrel.

Plaats: Bronbeek. Congres- en reüniecentrum Kumpulan. Velperweg 147, 6824
MB Arnhem.
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Toegangsprijs: € 12,- inclusief koffie, thee en een borrel.
Lunch: Als u de lunch in Bronbeek wenst te gebruiken, dan 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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[Nummer 4]
Redactioneel
De bijzondere leerstoel Koloniale en Postkoloniale Cultuur- en Literatuurgeschiedenis
(UvA) vanwege de Stichting Het Indisch Huis is na de pensionering van Bert Paasman
gesplitst in een leerstoel voor de Oost-Indische en een voor de West-Indische letteren.
De leerstoel voor de Oost wordt sinds februari 2005 bekleed door prof. dr. Pamela
Pattynama. Op vrijdag 16 december j.l. heeft zij in de Aula van de Universiteit van
Amsterdam haar openbare oratie gehouden, getiteld: ‘... de baai... de binnenbaai...’
Indië herinnerd.
Pamela Pattynama, sinds 1985 verbonden aan de UvA, doet onderzoek naar
persoonlijke, collectieve en culturele herinneringen aan Nederlands-Indië.
Uitgangspunt van haar onderzoek is dat Indië geen afgesloten, want voorbije periode
is, maar als herinnering steeds opnieuw wordt gefabriceerd. Daarnaast onderzoekt
ze representatie in levensverhalen van vrouwen die de koloniale tijd in Indië hebben
meegemaakt en nu in Indonesië of Nederland wonen, waarbij Indische mengculturen
en gemengde identiteiten sleutelbegrippen zijn.
De redactie van Indische Letteren wenst haar veel succes in haar nieuwe functie
en hoopt op een vruchtbare samenwerking.

De lezer wordt verder uitgenodigd voor twee lezingenmiddagen: op 3 februari 2006
en op 24 maart 2006, beide te Leiden (zie de Uitnodigingen achterin dit
decembernummer).
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Schildpadden in de Zandbaai.
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Over karbouwen en paradijsvogels
E. du Perron en Indië
Kees Snoek
Du Perrons autobiografische roman Het land van herkomst werd door zijn vriend H.
Marsman geprezen als ‘de compleetste uiting van onze generatie’. Maar Marsman
had ook kritiek. Als lezer van het manuscript had hij al bezwaar gemaakt tegen de
Indische laag in de tekst en in zijn recensie van de roman zou hij schrijven: ‘De
indische herinneringen hebben n.l. vooral in het begin, in hoofdstukken als
“Familie-Album”, “Voorhistorie van mijn ouders” en “Het kind Ducroo” iets erg
monotoons en maken den indruk van plichtsgetrouw en met tegenzin afgeraffeld
strafwerk. Een stroom van futiliteiten en anecdotes trekt langzaam en tegelijk
vermoeiend gejaagd, elkander verdringend voorbij. De schrijver heeft zooveel
onthouden, dat zijn geheugen een rem wordt voor de verbeelding.’1 Eerder had
Marsman zijn vriend te verstaan gegeven dat hoofdstuk 8, ‘Gedong Lami’, wel een
‘inventaris’ leek. Ook A. Roland Holst was dit hoofdstuk teveel van het goede; hij
schreef in de kantlijn: ‘Hebt u niets vergeten?’. Du Perron, modernistisch
componerend, verwerkte dit commentaar in zijn tekst:
Over de omgeving kan ik beter later schrijven, als ik uit de Zandbaai terug
zal zijn. Dit alles maakt slechts deel uit van het huis. Voor een ander moet
het zijn als een inventaris, een plattegrond alleen; esteties zou het anders
moeten worden gerangschikt en lijkt dit zo misschien opgeschreven met
een kaart van Hebt u niets vergeten? boven de schrijftafel. In werkelikheid
is het dan het nadeel van een te goed geheugen; ik heb honderd
bizonderheden verzwegen die ik gemakkelik terug had kunnen vinden.
Deze manier is voor mij de natuurlikste, en alles welbeschouwd vind ik
geen beter argument.2

Qua opvoeding Indische jongen
Dat Du Perron ‘welbeschouwd [...] geen beter argument’ vond, hangt samen met
zijn niet expliciet gemaakte opvatting dat het opgroeiende
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kind onverbrekelijk samenhangt met zijn omgeving. Vandaar zijn beschrijvingswoede,
die geen woordkunst is in de zin van het Hollandse naturalisme, maar die door de
aaneenrijging van authentieke details een voorbije wereld wil doen herleven. Naar
aanleiding van Gedong Lami - in werkelijkheid Gedong Menu - reflecteert Du Perron:
‘Het is het huis, veel meer nog dan onze ouders, dat de gelukkige tijd van onze eerste
jeugd vertegenwoordigt; de ouders zelf zijn misschien maar elementen van die sfeer
waarin men niets dan zichzelf zoekt van vroeger. Het huis blijft trouw, als het maar
niet verbouwd wordt, het kan altijd onze vriend blijven om dezelfde reden waarom
dieren het zijn, maar groter en inniger; het spreekt de indrukken niet tegen die men
erbij hebben wil, onze ouders wel.’ En iets verderop vat hij het als volgt samen: ‘Het
huis blijft de volmaaktste getuige, en méér: de bewaarplaats van onze herinneringen;
wij vertrouwen zonder het te weten zóveel van onszelf toe aan het huis van onze
kindertijd.’3
In mijn biografie van Du Perron heb ik ook - tot ergernis van sommige critici - de
details niet geschuwd, met name in Du Perrons Indische jeugdjaren. Al die details
in hun samenhang roepen het beeld op van een voorgoed voorbije wereld. Het is
tekenend dat Du Perron op 10 november 1936, de dag van zijn aankomst in Indië na
vijftien jaar afwezigheid, per se langs zijn geboortehuis wilde gaan. Hij kwelde zich
met wat er veranderd was, maar er waren ook troostende details: de tegels van de
vloer, al zagen ze grijs van de krassen, waren nog dezelfde van vroeger, en verrassend
genoeg zat ook ‘het oude vitrophaniepapier’ nog op de ruiten!4 In juli 1938 kreeg hij
de kans om een deel van zijn geboortehuis te huren. Zorgvuldig noteerde hij wat
gebleven was en wat verdwenen: een melancholieke opsomming die uitmondt in een
reflectie over het voorbijgaan van de tijd, over afgesloten einders en een onzekere
toekomst.5
Eenzelfde bespiegelende teneur heeft de brief die hij in augustus 1939 schreef aan
de politieke balling Soetan Sjahrir, als rekenschap van zijn besluit om Indië weer te
verlaten. Du Perron zou in november van dat jaar veertig worden, maar zijn
afscheidsbrief lijkt een winsten verliesrekening van zijn leven. Tot zijn verwondering
heeft hij een gevoel van solidariteit ontdekt met ‘het kleine land Holland’, dat bedreigd
wordt door zijn fascistische buurland. In Holland kan hij nuttig zijn; in Indië, dat de
Indonesiërs toebehoort, niet meer. Maar eerst legt hij haarfijn uit hoe samengesteld
zijn identiteit is en wat hem aan Indië bindt:
In ieder geval is waar, dat ik in Holland altijd zo'n beetje de ‘lastige
vreemdeling’ bleef. Dat is eigenlik ook wel logies: mijn ouders waren
bijna volbloed Fransen en verder ‘koloniaal patriciaat’, wat weer iets anders
is dan hollandse bourgeoisie. Ik ben atavisties Fransman, qua opvoeding
indiese jongen,

Indische Letteren. Jaargang 20

213
door taal en sommige gewoonten Hollander. Op het ogenblik weer zo
vereuropeest, dat er van de indiese jongen niet veel over is, zeggen
sommigen - met wie ik het niet eens ben. Zet mij in een gezelschap echte
indiese jongens en na tien minuten hebben ze mij als een der hunnen
erkend. Waar voel ik mij thuis, met dat redeloze gevoel van ‘dit is mijn
omgeving’? Ik weet het nu precies, nu ik, na vijftien jaar rondtrekken in
Europa, weer in dit land terugkwam: in de omstreken van Mr Cornelis.
Niet zozeer in Batavia zelf, maar van Meester langs Bidara-tjina naar
Depok; als ik in de trein zit en die rode grond terugzie, besef ik, zonder
het zelfs in gedachten te hoeven omzetten: ‘hier hoor ik’. Daar alleen heb
ik het gevoel van thuiskomen; terwijl mijn huis daar toch al lang niet meer
staat.6

Jan Lubbes Conquistador
Dit gevoel van thuiskomen was niet voldoende rechtvaardiging om in Indië te blijven.
Indië was harder en rechtser geworden, hijzelf was in Europa zo progressief geworden
dat hij in sommige kringen werd aangezien voor communist. Zijn koloniaal-patricische
afkomst ten spijt, had hij zich ontwikkeld tot iemand die niet alleen tegen de koloniale
mentaliteit ageerde maar die ook het hele koloniale systeem verwierp. Al vóór zijn
terugkeer naar Indië had hij in Forum een boutade gepubliceerd over een gedicht
waarin Insulinde werd bezongen als onvervreemdbaar bezit van Nederland. Dergelijke
gedichten kwamen uit de koker van ‘Jan Lubbes Conquistador’, voor wie de Javaan
simpelweg niet bestond.7 Jan Lubbes was Du Perrons symbolische term voor de
zelfvoldane, hypocriete, van retoriek vervulde Hollandse kleinburger. Jan Lubbes
kon allerlei verschijningsvormen aannemen, onder meer die van Jan Lubbes
Conquistador. Maar aan het einde van zijn verblijf in Indië meende Du Perron dat
het allemaal nog veel erger was dan hij had gedacht. Ook dát moest Sjahrir beseffen:
Het aantal 2de en 3de rangs-autoriteiten dat hier heerst en dat elkaar door
chantage wegdrukt of in stand houdt, is verbijsterend. Natuurlik bestaat
dat alles in Europa ook, maar alleen in zekere regionen; ik bedoel: er is
daar een tegenwicht; naast die maatschappij (van de ploertige slimmigheid)
bestaat een maatschappij die zich bij momenten drommels goed weet te
laten gelden (die van de ‘geest’). Hier is Jan Lubbes koning.8
Du Perron haastte zich om ook andere kanten van Indië te noemen, maar dat vlakte
niet uit dat hij gaandeweg een unheimisch gevoel had gekregen in zijn geboorteland.
‘E. du Perron, verdacht personage in Indië’, schreef hij in een schriftje dat de dochter
van een vriendin voor hem ophield.9 De Indische jongen was in veel opzichten een
vreemde
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Alain en Gille du Perron, spelend met hond. Coll. A.E. du Perron.
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geworden in ‘eigen land’ en gaf er de voorkeur aan om ‘op te sjezen’.
Zijn rekening had hij toen al vereffend: in het Bandoengse tijdschrift Kritiek en
Opbouw had hij met sardonisch plezier de aanval geopend op Jan Lubbes
Conquistador, die hij belichaamd zag in de alom gevreesde journalist H.C. Zentgraaff,
hoofdredacteur van de Java-Bode. Hij begon zijn aanval tersluiks, met een meewarige
bespreking van Zentgraaffs opus magnum Atjeh.10 Zentgraaff, in de wiek geschoten,
had zich toen in de Java-Bode denigrerend uitgelaten over Du Perrons ‘perverse’
roman Het land van herkomst, waarbij hij volop citeerde uit de fascistische brochure
Sluipend gif, in 1937 verschenen onder het pseudoniem Wutse.11 Du Perron zag zijn
kans schoon en schreef een tweede artikel, ‘Van oude mensen, de dingen die
voorbijgaan...’. Hij citeerde de opinie van een weldenkende kennis over Zentgraaff:
‘De man is in iedere omstandigheid een troupier. Zijn ongeluk is dat hij vroeger
sergeant was en, journalist geworden, de sabel met de geest verruild heeft, zoals dat
heet, maar het, als dienaar van de geest dus, na jaren ploeteren nog altijd niet verder
heeft gebracht dan sergeant.’12
Vervolgens bestookt Du Perron zijn tegenstander met een heel arsenaal van
schimpwoorden waarbij hij zich laat inspireren door de dierenwereld. Als zijn
weldenkende kennis beweert dat Zentgraaffs macht in Indië groot is, ziet Du Perron
‘Indië zich samentrekken tot de preciese vorm van een bokaal, een kom vol angstige
vissen, met de oude heer van de Java-Bode als haai daartussen. Als bokaalhaai leek
hij mij ook nog best te voldoen. Maar de vizie was onaangenaam voor iemand die,
als ik, van dit land houdt.’13 Daarna stelt hij, dat hij ‘uiteraard’ niet kan ingaan ‘op
de literaire beschouwingen van het duo Wutse - Zentgraaff’:
men houdt geen diskussie over paradijsvogels met vooringenomen poeliers.
Botheid en onwetendheid nog daargelaten, wens ik alleen van gedachten
te wisselen met lieden die altans begrijpen dat de kunst vrij is en ieder
gebied van ‘het machtige leven’ (zoals de oude heer Z. zelf zo graag zegt)
bestrijkt; niet over verminkingen van kunst, door nazi's of filisters. [...]
Samkalden heeft de oude heer Z. verweten dat hij Het Land van Herkomst
uitsluitend geciteerd had uit de brochure van Wutse. Ik heb die brochure
met mijn schoen doorgebladerd en het verwijt onjuist bevonden; de oude
heer is zélf in mijn boek op zoek gegaan naar de truffels die hij tussen het
soepvlees van de Java-Bode wilde zetten. Met kennis van zaken spreekt
hij in zijn artikel over de ‘snuit van een varken’; men weet dat de boeren
van Périgord een dergelijke snuit nodig hebben om truffels te vinden; het
enige literaire kompliment dat ik de oude heer dus maken kan is: dat hij
zich niet alleen op de snuit van Wutse heeft verlaten.14
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Zentgraaff als haai van provinciale afmetingen, als poelier, als rondscharrelend
varken. Een literair werk als Het land van herkomst is daarbij vergeleken een
paradijsvogel met een schitterend verenkleed, soeverein en vrij. In een brief aan zijn
jeugdvriend Adé Tissing gebruikt Du Perron dezelfde metafoor, maar nu brengt hij
hem van toepassing op zichzelf. Telkens als hij heeft gesproken met mensen vervuld
van rang, stand en positie, voelt hij dat hij er niet bij hoort: ‘eenzamer dan een
paradijsvogel in een strontput’, en in dit speciale verband wil hij zich wel
vereenzelvigen met die paradijsvogel.15 De prijs voor dit elitegevoel was inderdaad
een zeker isolement in de Indische samenleving, hoewel Du Perron ook in Indië
verscheidene kennissen had die meer dan bereid waren met hem mee te denken. Maar
de literator leeft bij het beeld en zo worden de afgestompte kolonialen telkens weer
afgeserveerd door een hovaardige maar ook kwetsbare paradijsvogel.
Een van de mensen op wie Du Perron zijn pijlen richtte was de waarnemend
hoofdredacteur van het Bataviaasch Nieuwsblad, C.J.J. Versteeg. Terwijl
hoofdredacteur J.H. Ritman op verlof was in Europa, knoeide Versteeg in Du Perrons
literaire kronieken. Het gaf Du Perron de stof voor een artikel, in Kritiek en Opbouw,
onder de titel ‘De grote Van Hurk’.16 Hij nam een loopje met Versteeg, met wie hij
in maart 1939 de relatie had verbroken:
Ik ‘verzorgde’ bovengenoemde literaire kroniek van half Juli 1937 tot half
Maart 1939. Mijn voorlaatste stuk ging over verzenschrijvende indiese
journalisten. Het is een artikel dat krioelt van de drukfouten, en één passage
werd onleesbaar verhaspeld. Het maakte mij kregelig, en toch, aan
drukfouten in een krant is iedereen gewend, en dat een karbouw door je
inkt loopt heeft op een indies redaktiebureau ook niets verbazingwekkends.
Mijn kregeligheid klom echter tot kwaadheid toen ik ook nog moest merken
dat journalistiek beleid de passage bewust had verminkt. Het was een
passage waarin ik mij had afgevragd waarom een journalist eigenlik verzen
zou schrijven, hoe zich dit liet rijmen met zijn ernstiger werk enz., en ik
had daaraan toegevoegd deze zin, die ontoelaatbaar bleek:
‘En hoe ziet dit probleem er uit in verband met de indiese zon, waaronder
- zoals de grote tropenjournalist Van Hurk zei - de
verwordingsverschijnselen zo slecht gedijen?’.
Versteeg, denkend dat Du Perron een collega-journalist op de hak nam, besloot deze
zin te schrappen. Hij besefte niet dat Van Hurk een verzamelnaam was, net zo
symbolisch als Jan Lubbes. In zijn artikel stelt Du Perron ‘de inzender van het
geestigste of diepzinnigste antwoord op de vraag: wie en waarom Van Hurk?’ een
exemplaar in het vooruitzicht van zijn ‘beruchte pornografiese roman Het Land van
Herkomst’.
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Willem Walraven beschouwde Du Perrons perkara met Versteeg als het slotakkoord
van een cultuurconflict: Du Perron zou over drie maanden weer teruggaan naar
Europa, omdat hij in Indië zijn brood niet kon verdienen, ‘noch met letterkundigen
arbeid, noch met journalistiek.’ Walraven laat er een schamper commentaar op
volgen: ‘Ja, als hij slechts in het koor mee wilde zingen, wellicht dat hij dan hier zou
kunnen leven. Als hij maar wilde verdragen dat “de karbouwen door zijn inkt loopen”,
dat men zijn beste bijdragen in de prullemand smeet en dat het domme, blauwe
potlood van een domme letterknecht zijn werk mutileerde, dan zou hij hier mogen
mee-eten van de nassie. Want dat alles moet je verdragen, zelfs al komt je naam voor
in elk overzicht van de Nederlandsche letteren, al is je onsterfelijkheid twijfelloos,
zooals in zijn geval en dat van de anderen.’17
Uiteindelijk zou het toch nog goed komen, want Ritman, terug van verlof, wist
Du Perron over te halen de letterkundige kroniek weer op zich te nemen. Zijn laatste
kroniek zou verschijnen op 25 mei 1940, elf dagen na zijn overlijden.18

Dieren en mensen
De diermetaforen die Du Perron in zijn polemiek gebruikt verraden zijn Indische
achtergrond. Hij lijkt hierin op zijn moeder, die in haar gestalte van mevrouw Ducroo
‘dierenvergelijkingen’ toepaste op de vrienden van haar zoon ‘met uitzondering van
Rijckloff’: ‘de een was een konijn, de ander een schildpad: - En die Wijdenes, die
doet mij altijd aan een slang denken; zo la-ang... en met zo'n mond die je opeens
tjaplokt (hapt), vind je zelf niet?’19 Vriendinnen met wie mevrouw Du Perron in
onmin was geraakt heetten onveranderlijk ‘slangen en adders aan wie alle vergiftiging
kon worden toegeschreven, precies zoals in de middeleeuwen altijd een heks’.20
Binnen de roman vergelijkt Arthur Ducroo hem onsympathieke figuren met dieren,
zoals de functionarissen op wie hij is aangewezen voor de afwikkeling van moeders
erfenis. Zo wordt notaris Bette beschreven als de notaris ‘met de rondspugende
varkenskop en het braafgemeende getutoyeer, [...] die een smakkend “ja” zei op alles
wat men hem voorstelde, wanneer hij niet zin voor zin nasprak.’21 Als verteller over
het Indië van zijn jeugd voert Ducroo enkele vooraanstaande Indonesische
nationalisten op als ‘rode onderwijzers, zoals dat heette’ en ‘inlandse kommunisten’.
In zijn laatdunkende portret van deze nationalisten, tijdens een protestbijeenkomst
in 1919, spiegelt de verteller bewust de koloniale opinie van die tijd. Van de
voormannen noemt hij Abdoel Moeis, die ‘sprak met een hand in de broekzak, met
de andere hevig om zich heen maaiend’, terwijl ‘de nauweliks minder befaamde Dr.
Tjipto’ (Mangoenkoesoemo) wordt beschreven als ‘een
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andere inlander met een uitgezakt paardengezicht’, die zich te buiten gaat aan
retorische overdrijving.22
Ook zónder metaforiek is de Indische fauna in Het land van herkomst alom aanwezig
in de marge van het grotemensengedoe. We komen apen tegen, zwijnen, bantengs,
tijgers, alligators, krokodillen, slangen, kippen, eenden, hanen, kraaien, papegaaien,
tjitjaks en tokehs, kakkerlakken en wespen, kreeften en schorpioenen, eekhoorntjes,
uilen, duiven, vleermuizen, zeeschildpadden, paarden, katten, honden en karbouwen.
Du Perrons fictioneel alter ego Arthur Ducroo is een teerhartig knaapje dat
wreedheden tegen dieren niet kan uitstaan. Het wreedste verhaal uit de
Balekambang-episode gaat over de loetoeng (zwarte aap) die door Otto (alias Du
Perrons halfbroer Oscar van Polanen Petel) was geschoten, maar nog levend werd
thuisgebracht. Arthur gaat naar de loetoeng kijken, die als een mens huilt en kreunt.
Snikkend klampt hij zijn moeder aan en smeekt het dier te sparen, maar daar komt
niets van in: Otto wil de huid hebben voor zijn collectie. De volgende dag wordt het
dier levend gevild door de huisjongen

Oscar van Polanen Petel (halfbroer van DP) met bedienden en jachthonden. Tjigentoer 1913. Coll.
A.E. du Perron.
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Isnan, die hierdoor in Arthurs achting daalt.23 In zijn rol van ‘dierenopruimer’, met
name van katten en honden die gevaar opleverden voor de kippenren, wordt Isnan
zonder meer door hem gehaat.
Arthur Ducroo heeft een moeizame relatie met zijn autoritaire vader, die zich
mateloos ergert dat zijn zoontje zo'n slappeling is, het type van een juffershondje.
Ducroo sr. wil zijn zoontje al op jeugdige leeftijd harden door hem de dode mussen
te laten oprapen die hij met zijn buks had geschoten. Maar de verteller van Het land
van herkomst relativeert meteen de betekenis van dit optreden: ‘alsof men met een
eigen geweer een paar jaar later niet vanzelf en haastig wreed wordt. [...] Toen ik
later een windbuks kreeg, schoot ik door heel het huis de tjitjaks (kleine
muurhagedissen) van de wand, onder voorwendsel dat de boshaan, die wij in een
kooi hadden, ze moest eten. Ze vielen zowat bij ieder schot en lagen klein en glibberig
op hun rug; het oprapen liet ik aan een ander over.’24 In Tjitjalengka maakt Arthur
Ducroo een hele kampong gelukkig ‘door er de eekhoorntjes uit te roeien die de
klappers beschadigden.’ Met enige trots vermeldt hij zijn ‘grootste jachtavontuur’,
dat bestond in het schieten van een ooruil.25 Het zijn daden die thans niet de sympathie
zouden wekken van de Partij voor de Dieren, maar daarmee trad Arthur Ducroo nog
niet in de voetsporen van zijn halfbroer. Als elke Indische jongen leerde hij hoe je
een geweer moest gebruiken. Hij leefde nu eenmaal in een samenleving waar je
diende te bewijzen dat je een vent was en daar hoorden dit soort flinkheden bij.
Vader Ducroo hanteert soms de zweep, tegen een racepaard met een lastig karakter
of ongehoorzame honden. Niet tegen inlanders: die worden voor een vergrijp of
insubordinatie geslagen of afgeranseld. Ook Arthur Ducroo laat zich soms gaan als
dit hem voor de verhoudingen nodig lijkt: hij geeft inlandse of Indo-vriendjes een
aframmeling als die hem onheus bejegenen en heeft daar dan geen spijt van. Maar
als adolescent geeft hij ook wel eens een onhandige inlander een oorvijg en dwingt
hij sadokoetsiers ‘met de vuist in de rug [...] om te rijden, als zij het niet wilden’.
Meestal wordt dit onbesuisd gedrag gevolgd door snel optredende spijt en pogingen
om het weer goed te maken.
De blanke zag zichzelf hoe dan ook als de heerser in de koloniale samenleving.
De inlander was hem gehoorzaamheid verschuldigd. Zonodig diende hij daar met
harde hand toe gedwongen worden, niet ongelijk aan de wijze waarop een hond of
een paard wordt onderworpen aan de wil van zijn meester. Illustratief in dit verband
is de volgende passage uit Het land van herkomst: ‘[...] een opstandige Javaan was
vanzelfsprekend onze vijand. Niet dat mensen als mijn vader vonden dat de Javaan
ongelijk had; integendeel, het gold als een bewijs van geestelike vrijheid om onder
elkaar te erkennen dat de kompanjiesdienaren natuurlik rovers waren geweest en dat
ook wij nog altijd niets op Java te maken hadden; dit eenmaal gezegd, kon men met
de
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grootste verontwaardiging optreden tegen iedere inlander die niet nederig bij onze
meerderheid neerhurkte.’26
De koloniale tegenstelling had ook consequenties voor de status van Indo's. De
Indo Baur (in werkelijkheid Herman Bloem) was door zijn vader uit huis gejaagd en
vroeg Arthur Ducroo of hij bij hem thuis mocht slapen in een kamer van een van de
bijgebouwen. De verteller deelt langs zijn neus weg mee: ‘Hij sliep toen met inlanders
in het voorportaal van de Landraad; zijn vader, een volbloed Europeaan met grijze
knevels, ranselde hem met de hondenzweep en verachtte hem uit alle macht.’27
Het beeld dat in Het land van herkomst wordt opgeroepen van de koloniale
samenleving mist elk spoor van sentimentaliteit of idealisering. De mensen worden
niet mooier gemaakt dan ze zijn. Argwaan en conflicten tussen de rassen worden
zonder schroom en uit eigen ervaring beschreven. Voor Du Perron had deze terugkeer,
in geschrifte, naar zijn land van herkomst de functie van een zelfonderzoek. Verder
schreef hij het boek om zijn vrouw Elisabeth de Roos te laten zien waardoor de
hoofdfiguur was gevormd.
Het schríjven van Het land van herkomst was Du Perron niet genoeg: hij wilde
terug naar Indië, om klaar te komen met zijn jeugdvisie op zijn geboorteland. Aan
het einde van hoofdstuk 22 had hij geschreven:
Dat Javanen in menig opzicht sympatieker zijn dan Europeanen, hebben
zelfs mijn ouders nooit betwijfeld; dat zij in ieder opzicht superieur zouden
zijn, zodat het niets dan plicht wordt om voor iedere Javaan te voelen,
geloof ik ook nu allerminst. Ik weet alleen zeker dat wanneer ik ooit in
hun land terugkom, ik anders, met oneindig meer sympatie en aandacht,
tegenover hen zal staan dan ik vroeger deed. Het lijkt weinig, en het heeft
misschien toch meer te betekenen dan een vooropgezet politiek
programma.28
Dit persoonlijke voornemen heeft hij uitgevoerd, met het resultaat waarvan hij getuigt
in zijn brief aan Sjahrir. Zijn verschillende loyaliteiten hadden hem verdeeld. Hij
was en bleef een Indische jongen en zou zijn landgenoten niet kunnen verraden, hij
vond de strijd van de Indonesiërs gerechtvaardigd maar zelf was hij nu eenmaal geen
Indonesiër, dus om wille van de zuiverheid kon hij niet anders dan Indië verlaten.
In 1921 was hij naar Europa gegaan om kunstenaar te worden, in 1939 werd hij
ernaar teruggedreven door zijn noodlot van Europeaan.
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Was het werkelijk Oeroeg?
Esther ten Dolle
Wie kent niet de passage uit Hella S. Haasse's Oeroeg die luidt: ‘Was het werkelijk
Oeroeg? Ik weet het niet en zal het ook nooit weten. Ik heb zelfs het vermogen
verloren hem te herkennen.’1 Het is in deze drie regels dat een belangrijk thema van
de novelle onder woorden en tot een hoogtepunt wordt gebracht. Dat is de
spreekwoordelijke blindheid van de naamloze Nederlandse ikfiguur die in het verhaal
terugblikt op zijn jeugd in het vooroorlogse Indië. Met die blindheid bedoel ik het
onvermogen van de jongen om de koloniale werkelijkheid onder ogen te zien waarin
hij en zijn Indonesische vriend Oeroeg opgroeiden - langs wegen die schijnbaar
steeds aan elkaar gelijk liepen, maar eigenlijk altijd al gescheiden waren.
In Zelfportret als legkaart (1954) omschrijft Haasse dit thema als volgt: ‘Wat heeft
in mijn verhaal Oeroeg gestalte gekregen, behalve de herinnering aan het land waar
ik geboren ben? Misschien het verlangen naar het echte “Indische” leven dat ik
eigenlijk nooit gekend heb, en het heimelijke schuldgevoel ten aanzien van de
Indonesische mens die ik in mijn jeugd heb aanvaard als decor, als vanzelfsprekend
deel van de omgeving, maar die ik niet bewust heb gezien, al mag ik mij dan ook
nog zoveel uiterlijke details herinneren.’2
De ikfiguur in Oeroeg is ervan overtuigd dat zijn wens om na de Tweede
Wereldoorlog naar Indië terug te keren voortkomt uit een ‘diepgeworteld gevoel van
saamhorigheid’3 met het land. Het ‘koloniale’ denken was hem vreemd meent hij,
waarbij ‘koloniale’ opvallend tussen aanhalingstekens staat - als een voor hem
onbekend verschijnsel waarop hij door anderen gewezen wordt, maar waaraan hij
zichzelf onschuldig waant. Dat in zijn geboorteland ondertussen een
onafhankelijkheidsstrijd is uitgebroken die voor hem tot gevolg heeft dat alles wat
hij dacht te kennen anders blijkt te zijn, realiseert de jongen zich onvoldoende. Het
dekolonisatieconflict noemt hij niet dan in de bewoordingen ‘wanordelijke toestand’,
‘vreemde verhoudingen, die de Japanse bezetting als erfenis had achtergelaten’ en
‘het tijde-
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lijke karakter van deze moeilijkheden.’4 Pas wanneer zijn als thuiskomst bedoelde
reis uitmondt in een gewaarwording die hij zich ‘zelfs uit angstdromen’5 niet herinnert,
dringt tot hem door wat hij al die tijd niet zag. De werkelijkheid waarvan deze ikfiguur
geen weet had, die echter al sinds zijn jeugd rondom hem aanwezig was, keert zich
dan tegen hem als een onverwachte vijand. Die verschijnt in de gedaante van een
gewapende Indonesische vrijheidsstrijder die op Oeroeg lijkt, maar van wie de jongen
zich, tot in lengte van dagen, zal blijven afvragen of het werkelijk Oeroeg was.

Cruciaal moment
Het moment waarop de ikfiguur zich van zijn blindheid bewust wordt - waarop hij
erkent zelfs het vermogen verloren te hebben zijn jeugdvriend te herkennen - is in
het verhaal van cruciale betekenis. Het is de omslag die leidt tot de bittere conclusie,
weliswaar weifelend als vraag uitgesproken, waannee Oeroeg besluit: ‘Ben ik
voorgoed een vreemde in het land van mijn geboorte, op de grond vanwaar ik niet
verplant wil zijn? De tijd zal het leren.’6
Vanwege de belangrijke plaats die de passage in de novelle inneemt is het opmerkelijk
te moeten constateren dat die pas bij een latere druk is toegevoegd. Tot nu toe is dit
feit onopgemerkt en onbesproken gebleven. Maar het komt aan het licht door de
nieuwste uitgave van het boek, getiteld Oeroeg - een begin, die verscheen ter ere van
de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren 2004 aan Hella S. Haasse. In
deze speciale editie, gedrukt onder auspiciën van de Nederlandse Taalunie en
Uitgeverij Querido, is voor het eerst het handgeschreven manuscript van de novelle
te lezen, zoals dit wordt bewaard in het Letterkundig Museum te Den Haag.
Wat blijkt na bestudering van dit manuscript? De passage - ‘Was het werkelijk
Oeroeg? Ik weet het niet en zal het ook nooit weten. Ik heb zelfs het vermogen
verloren hem te herkennen’ - staat er niet in. Wat wil dit zeggen? Dat in deze eerste
versie van het verhaal geen twijfel bestaat over de identiteit van de Indonesiër die
de ikfiguur bij diens terugkeer naar zijn geboorteland onder schot houdt en hem te
verstaan geeft het land onmiddellijk te verlaten: ‘Ga weg. Je hebt hier niets te maken.’7
Wie de eerste druk van Oeroeg, het Boekenweekgeschenk uit 1948, erop naslaat
ziet dat ook hierin van die twijfel geen sprake is. De regels waarin die uitgesproken
wordt verschijnen pas in de tweede uitgave van het boek uit 1953. Ook staan ze in
de tekst die de redactie van Oeroeg - een begin, abusievelijk naar nu blijkt, als
‘afschrift’ van het manuscript presenteert.
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Wat heeft Haasse bewogen de passage aan haar prozadebuut toe te voegen? Welk
effect beoogde zij ermee? Over het antwoord op deze vraag is te speculeren door de
novelle opnieuw te lezen en te letten op de manier waarop het thema van de koloniale
blindheid van de Nederlandse hoofdpersoon erin tot uitdrukking komt. Daarbij is het
zinvol Haasse's Zelfportret als legkaart als naslagwerk te gebruiken, niet alleen omdat
de schrijfster hierin haar Indische verleden, al dan niet literair verbeeld, onder de
loep neemt. Maar ook vanwege de verschijningsdatum van het boek: een jaar nadat
de tweede druk van Oeroeg uitkwam.

Zonder voorbehoud
‘Als kind aanvaardde ik zonder voorbehoud het Indië dat ik om mij heen zag’, schrijft
Haasse in dit Zelfportret. ‘Ik kwam niet in omstandigheden of milieus die twijfel
wekten aan het waargenomene, er was voor mij geen aanleiding vragen te stellen of
op onderzoek uit te gaan.’8 De werkelijkheid die de ikfiguur in Oeroeg niet onder
ogen ziet, blijkt ook voor de jonge Haasse, die in 1918 op Java werd geboren en er
tot haar twintigste het grootste deel van haar jeugd doorbracht, een onzichtbare
dimensie te zijn geweest. Evenals het personage in haar novelle beseft zij dit echter
pas wanneer zij door haar Indonesische vriendinnen onverwacht geconfronteerd
wordt met het feit dat het onderscheid tussen hen niet oppervlakkig is of ‘op louter
uiterlijke elementen’9 berust, maar inherent is aan de koloniale samenleving waarvan
zij deel uitmaken.
Haasse's relatie met de meisjes, twee Javaanse zusjes, ontvouwt zich op
vergelijkbare wijze als die tussen de jongens in Oeroeg: datgene wat altijd als bekend
was verondersteld, valt plotseling anders uit. ‘Ik herkende hen nauwelijks’,10 herinnert
de auteur zich het ogenblik waarop zij in de gaten kreeg dat de wereld van haar
vriendinnen, ondanks het feit dat zij Hollandse voornamen hadden, onherroepelijk
van de hare verschilde. ‘Was het werkelijk Oeroeg? Ik weet het niet en zal het ook
nooit weten. Ik heb zelfs het vermogen verloren hem te herkennen’, constateert de
ikfiguur in Oeroeg wanneer diegene met wie hij zijn jeugdjaren onveranderlijk samen
doorbracht, ineens tegenover hem staat als een ‘inlander [...] in vuile kaki shorts,
met een hoofddoek van kainstof geknoopt om zijn verwarde haar’.1l
‘Wanneer ik met de meisjes samen was, dacht ik nooit aan een verschil tussen
ons’, vervolgt Haasse haar eigen geschiedenis. ‘Gaf ik mij er soms rekenschap van,
dan moest ik op hetzelfde moment vaststellen, dat dit een kwestie van volmaakt
ondergeschikt belang was.’12 Dan blikt zij terug op de eerste keer dat zij zich van de
kloof tussen haarzelf en de Indonesische zusjes bewust werd. Dat is voorafgaand aan
een gekostumeerd feest, wanneer de meisjes aan haar verschijnen
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als Balinese danseressen die uit een andere werkelijkheid lijken te zijn gestapt: ‘Zij
waren mooi als vorstendochters, een legende en even vreemd. Zij keken mij zwijgend,
glimlachend aan, met heimelijke trots, nieuwsgierig naar mijn reactie. Toen ik hen
zo tegenover mij zag staan, in de kledij van donkerrood en dofgoud en blauw die bij
hen paste als de schitterende pluimage bij de kolibrie, voelde ik voor het eerst een
afstand.’13
Aanvankelijk schrijft de jonge Haasse deze afstand toe aan een ‘zinsbegoocheling’.14
Immers: haar vriendinnen waren zoals zijzelf, ‘zij hadden Hollandse voornamen en
leefden thuis in ieder opzicht zoals ikzelf dat gewend was’.15 Zodra echter in Indonesië
de dekolonisatiestrijd woedt en de schrijfster in Nederland, ten tijde van de
conferenties te Linggadjati - dus niet lang voordat Oeroeg geschreven werd - een
van de zusjes terugziet, wordt de onverbiddelijke waarheid Haasse, hoezeer zij die
ook tracht te ontkennen, duidelijk: ‘Ik had haar, even heftig geëmotioneerd, willen
toeroepen, dat ik niet tegenover haar zat als Nederland, als het koloniale systeem,
als de blanke met zijn superioriteitswaan, maar dat wij samen vijftien jaar waren
geweest, Herodotus hadden vertaald, en gekampeerd op Tjimatian, en elkaar de
bewonderde verzen van Slauerhoff en Leopold hadden voorgelezen. Maar ik kon dat
niet uitspreken, het had ook geen zin; ik begreep dat ik zonder het te willen of te
weten deel had aan een schuld, zij noch ik kon dat ongedaan maken.’16

Ongeziene waarheden
Oeroeg eindigt met de vraag: ‘Ben ik voorgoed een vreemde in het land van mijn
geboorte?’ Hoewel deze vraag in de novelle niet beantwoord wordt, ligt het antwoord
voor de hand: ja, de ikfiguur is een vreemde in het land van zijn geboorte. Sterker
nog: hij is het altijd al geweest. Want zijn geboorteland, door Oeroeg belichaamd,
was altijd een vreemde voor hem gebleven. ‘Oeroeg was mijn vriend’,17 begint de
jongen zijn verhaal. Om te moeten besluiten met: ‘Het is overbodig om toe te geven
dat ik hem niet begreep. Ik kende hem zoals ik Telaga Hideung kende, een spiegelende
wateroppervlakte. De diepte peilde ik nooit.’18
Wat in de herinnering van de ikfiguur overblijft is het beeld van iemand van wie hij
niet meer kan achterhalen of het werkelijk diegene was die hij dacht te kennen.
Waarom niet? De verklaring geeft Hella S. Haasse in 2002 via het personage Herma
Warner, in haar laatste Indische roman Sleuteloog: ‘Ik weet dat ergens in mijn
geheugen alle stukken te vinden zijn die samen een sluitend beeld van de waarheid
vormen. Ik heb ze niet herkend, of ze niet willen zien, toen ze opdoken in de
werkelijkheid van mijn leven.’19 Deze passage zou
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rechtstreeks uit Oeroeg kunnen komen, ware het niet dat de ikfiguur in Haasse's
debuut, in tegenstelling tot Herma Warner in Sleuteloog, nog niet in staat is met
achteraf verkregen inzichten zijn verleden te overzien en te begrijpen. Welke
waarheden heeft hij niet herkend en wanneer in zijn leven doken ze op? De oplossing
tot dit ogenschijnlijke raadsel ligt besloten in momenten in de tekst die gemarkeerd
zijn door aanhalingstekens. Het eerste speelt zich af tijdens het elfde verjaardagsfeest
van de ikfiguur wanneer hij constateert: ‘Tijdens deze gezamenlijke spelletjes werd
ik me voor het eerst in mijn leven ten volle bewust van het feit, dat Oeroeg in de
ogen van anderen een “inlander” was - en niet een inlander zoals Soetarjoh
Kosomolagara, die bij ons in de klas zat en wiens vader regent was, maar een dessa
jongen, de zoon van een ondergeschikte van de onderneming.’20

Inlander
De waarheid die hier tussen aanhalingstekens staat als een begrip, als iets dat per
definitie zo is en waaraan per definitie consequenties zijn verbonden, is die welke
via de Nederlandse klasgenootjes van de ikfiguur, die hij tot op dat moment ‘vreemde
jongens’ en ‘anderen’21 noemt, aan hem wordt geopenbaard: Oeroeg is een ‘inlander’.
Nergens in de novelle, behalve in deze ene scène, staat dit woord tussen
aanhalingstekens. Dat het de jongen niet ontgaan was dat zijn vriend een inlander
was blijkt uit zinnen als: ‘Lachen met open mond deed Oeroeg, zoals de meeste
inlanders, nooit.’22 Maar dat het gevolgen had dat Oeroeg een inlander was, dat dit
een verschil in ras en rang betekende, een verschil in rechten en in positie in de
koloniale maatschappij en dat het dus betekende dat hij en Oeroeg anders waren en
niet gelijk. Dat feit was tot de ikfiguur niet doorgedrongen. Want, zoals hij zegt:
‘Omdat ik de aanwezigheid van Oeroeg als iets vanzelfsprekends beschouwde, gaf
ik mij toen nog geen rekenschap van de eigenaardige positie die Oeroeg bij ons
innam, en die het midden hield tussen die van huisgenoot en ondergeschikte.’ [...]
‘Het kwam nooit in mij op te twijfelen aan een volkomen gelijkheid in rechten, waar
het Oeroeg en mijzelf betrof.’23
De confrontatie met deze eerste ongeziene waarheid eindigt in ongeloof. ‘Is Oeroeg
minder dan wij?’,24 vraagt de ikfiguur aan Gerard Stokman, de jonge employé op
zijn vaders fabriek die voor de opgroeiende kinderen de rol van leidsman en
vraagbaken vervult. Stokman, die zijn hart heeft verloren aan de Javaanse natuur en
de jacht, in wiens nabijheid de ikfiguur de wereld als een wereld van wonderen ziet;
Stokman echter ook, die door zijn collega's als een zonderling wordt beschouwd
omdat hij niet houdt van de gebruikelijke uitstapjes naar de sociëteit, geeft een even
idealistisch als - voor de kolonia-
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le werkelijkheid waarin hij en de twee jongens leven - onrealistisch antwoord: ‘Anders
zijn - dat is gewoon. Iedereen is anders dan jij. Maar minder of meer zijn door de
kleur van je gezicht of door wat je vader is - dat is nonsens. Oeroeg is immers je
vriend? Als hij zó is dat hij je vriend kan zijn - hoe kan hij dan ooit minder zijn dan
jij, of een ander?’25
Wat Gerard Stokman echter ‘nonsens’ noemt, was in Indië een onomkeerbaar
gegeven: Oeroeg was minder, omdat hij anders was. Dit wordt bijvoorbeeld bevestigd
door de vrouw van de plaatsvervangende administrateur die Oeroeg houdt voor ‘niet
meer dan een inwonend familielid van de huisjongen’26 en hem zijn eigen kamertje
ontneemt. In haar ogen verschilt Oeroeg immers in geen enkel opzicht van de
huisjongen, vanwege het feit dat hij een inlander is.
De uitzonderlijke - niet voor niets bevoorrecht genoemde - positie waarin Oeroeg
een tijdlang verkeert dankt hij slechts aan het noodlottige ongeval waarbij zijn vader
het leven laat om de ikfiguur van de verdrinkingsdood te redden. Verder wordt
Oeroeg's positie verbijzonderd door de bemoeienissen van lerares en pensionhoudster
Lida, die een buitengewone belangstelling voor de jonge Indonesiër ontwikkelt en
hem tot onbetwiste ‘speelmakker en huisgenoot’27 van de ikfiguur verheft. Onder
invloed van deze Lida draagt Oeroeg Europese kleding, zet hij zijn topi af en meet
zich de manier van doen en de spraak van halfbloed jongens aan. Met deze
kunstgrepen tracht Lida datgene ongedaan te maken waarvan zij vermoedt dat het
hem tot ‘inlander’ stempelt. Als een prins loopt Oeroeg tussen zijn in vodden geklede
broers en zusters. Dat hij, ondanks alle uiterlijke schijn, één van hen blijft wordt tot
een ‘verboden onderwerp’28 verklaard.
De pogingen Oeroeg voor halfbloed te laten doorgaan, gaan zelfs zo ver dat Lida
hem een tijdje ‘met Ed of Ted, of iets dergelijks’29 aanspreekt. Maar uiteindelijk blijkt
het onmogelijk deze façade op te houden. Want op school in Batavia, tussen de
Europese pupillen, is en blijft de jongen een buitenstaander voor wie de anderen een
onverschilligheid en een gebrek aan belangstelling behouden.
‘Wat afstand vormde’, moet de ikfiguur tot zijn verrassing concluderen, ‘was het
ondefinieerbare “anders”-zijn van Oeroeg, het subtiele verschil in gedrag en
geaardheid, in fluïdum zou ik willen zeggen als deze dingen onder woorden te brengen
waren.’30

Anders-zijn
Opnieuw doemt een tot op dat moment onder de oppervlakte gebleven waarheid
tussen aanhalingstekens op. Oeroeg is ‘anders’ en kleding noch houding kunnen
daaraan iets veranderen. Hoewel de ikfiguur zich hier langzaam maar zeker bewust
van wordt, dringt nog altijd niet tot hem door dat het ‘anders’-zijn van Oeroeg in de
kolo-
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niale maatschappij verre van ondefinieerbaar is en een poging dit uit te wissen tot
mislukken gedoemd.
Oeroeg daarentegen legt zich bij de feiten neer en besluit te worden wie hij altijd
al was: ‘een ernstige jonge inlander’.31 Bij de ikfiguur wekt deze houding, Oeroeg's
niet eerder vertoonde teruggetrokkenheid, zwijgzaamheid en ‘donker, spiedende
blik’,32 bevreemding op. Aan het onveranderlijk samen-zijn van de twee vrienden
komt met deze nieuwe ontwikkeling een einde. ‘Waarschijnlijk was het ook in deze
tijd dat de verwijdering tussen Oeroeg en mij begon te ontstaan’,33 constateert de
ikfiguur.
Om aan de confronterende waarheden te ontsnappen zwerft hij in zijn eentje door
de theetuinen die hij omschrijft als ‘het enige dat niet veranderd was’.34 Al gauw
beseft de jongen echter dat dit landschap zonder Oeroeg niet compleet is. Uit een
behoefte dit tekort aan te vullen gaat de ikfiguur op bezoek bij Oeroeg's familie in
de dessa, maar ook daar, realiseert hij zich, ‘was ik een vreemde geworden’.35 Een
tocht naar Telaga Hideung, het donkere kratermeer waar Oeroeg's vader verdronk,
dat in toenemende mate op symbolische wijze met Oeroeg lijkt te zijn verbonden,
eindigt met de vaststelling: ‘Het meer was vijandig, vreemd, een absoluut onkenbaar
element.’36 Bij een wandeling door de sawah's tenslotte, vertelt een voorgevoel hem
dat dit de laatste keer is dat hij dit alles ‘zo zou zien’.37
Ondertussen sluit Oeroeg zich aan bij lieden die hij ‘gelijkgezinden’ noemt. Onder
hen is een zekere Abdoellah Haroedin, een jongen van gedeeltelijk Arabische afkomst
die evenals hijzelf naar de Nederlands-Indische Artsenschool gaat. Terugblikkend
op deze periode merkt de ikfiguur op: ‘Zij deelden een gedachtenwereld, waar ik
mij, naarmate ik ouder werd, verder van scheen te verwijderen.’38
Hoe de gedachtewereld van Oeroeg en Abdullah eruit ziet en waarom hij zich van
die wereld langzaam maar zeker distantieert zijn kwesties die de ikfiguur onbesproken
laat. ‘Wederzijdse uitleg was onmogelijk’,39 stelt hij vast, om vervolgens met een
schok te moeten besluiten: ‘De scheiding tussen hun wereld en de mijne was
volkomen.’40
Dat die scheiding zich inderdaad voltrokken heeft wordt bevestigd door de manier
waarop Oeroeg de ikfiguur met ‘Jullie’ aanspreekt tegenover het ‘wij’ waartoe hij
zichzelf en Abdullah rekent. Waarom doet Oeroeg dit? De ikfiguur legt uit: ‘Zij
wilden de kaarten openleggen voor een tegenstander. Ik was voor hen op dit ogenblik
de personificatie van iets waartegen zij zich met inzet van hun hele persoonlijkheid
gekeerd hadden.’41
Wat het ‘iets’ is waartegen Oeroeg en Abdullah zich verzetten wordt door de jongen
niet onder woorden gebracht en de vraag is, of hij hiertoe wel in staat is? Dat het
‘iets’ verwijst naar het koloniale systeem
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waarvan hij als Europeaan in de Indische samenleving deel uitmaakt, is een waarheid
die hij niet herkent. Zijn reactie is er dan ook een van paniek uit onwetendheid en
onmacht Oeroeg's wereld, die opeens aan de zijne tegengesteld blijkt te zijn, te kunnen
begrijpen: ‘Ik zat tegenover Oeroeg en Abdullah met het gevoel, alsof ik een rol
speelde in een boze droom’ en ‘Ik dwong mezelf om het besef van werkelijkheid,
dat me in deze stille achtergalerij dreigde te ontglippen, vast te houden.’42
De werkelijkheid, of waarheid, waaraan de ikfiguur tevergeefs poogt vast te houden
is die waarin Oeroeg geen ‘inlander’ is of ‘anders’. Zijn ‘gewaarwording van
irrealiteit’ wanneer Oeroeg zich zelf als inlander, vanuit zijn eigen, andere wereld,
tegenover hem positioneert, is vergelijkbaar met de ‘zinsbegoocheling’ die de jonge
Haasse ervaart als haar Javaanse vriendinnen plotseling als ‘vreemde’, inlandse
danseressen voor haar staan.

Koloniale denken
Net als Hella Haasse brengt de ikfiguur in Oeroeg de Tweede Wereldoorlog in
Nederland door. En evenals zij kan ook hij gedurende deze jaren alleen maar
speculeren over het lot van zijn geboorteland. Dat het na de Japanse bezetting een
naar onafhankelijkheid strevend Indonesië is geworden en er een nieuwe oorlog
gaande is, beseft de jongen nauwelijks. Zich onbewust van die werkelijkheid doet
hij dan ook wat hij altijd al van plan was: hij solliciteert naar, zoals hijzelf het noemt,
‘een betrekking in Indië’.43 Dat de ikfiguur in dit land, zoals Oeroeg en Abdullah
hem al eerder probeerden duidelijk te maken, een regime vertegenwoordigt waartegen
de Republiek zich op dat moment met felle strijd verzet, ziet hij niet in. Hij meent:
‘Het “koloniale” denken, in het na-oorlogse vaderland zo vaak - al dan niet ten
onrechte - bekritiseerd, was mij vreemd.’44
Voor het eerst in de novelle noemt de verteller hier het kolonialisme bij naam.
Maar ‘koloniale’ staat tussen aanhalingstekens, als een fenomeen waaraan anderen
zich wellicht schuldig maken, maar waar hijzelf geen weet van heeft. Is het koloniale
denken de ikfiguur echter wel zo vreemd als hijzelf gelooft? Hoewel deze kwestie
geen enkele maal openlijk aan de orde komt, gebeurt het indirect in de passage die
Hella S. Haasse vanaf de tweede druk in haar novelle opnam: ‘Was het werkelijk
Oeroeg. Ik weet het niet en zal het ook nooit weten. Ik heb zelfs het vermogen verloren
hem te herkennen.’ Dat de schrijfster deze regels aan de originele tekst toevoegde
doet vermoeden dat zij de hoofdpersoon van haar boek zich wel degelijk, zij het met
terugwerkende kracht, wilde laten realiseren dat hij de aan het kolonialisme gelieerde
waarheden die in zijn leven waren opgedoken niet had herkend. Het gevolg van deze
toevoeging is dat de schok die aan het einde
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van de oorspronkelijke tekst al werd teweeggebracht vele malen wordt vergroot en
verhevigd. Want de vraag die luidt: ‘Ben ik voorgoed een vreemde geworden in het
land van mijn geboorte?’ kan nu onmogelijk nog met nee beantwoord worden. De
ikfiguur is en was een vreemde in zijn geboorteland. Daarover kan geen twijfel meer
bestaan.

Tragiek
De blindheid die Haasse hier thematiseert komt overeen met de koloniale blindheid
die Arend Lijphart in zijn studie The Trauma of Decolonization. The Dutch and West
New Guinea (1966) aanwijst als de bron van het nog altijd voortdurende trauma dat
de dekolonisatie van Indië in Nederland heeft veroorzaakt.45 De ontgoocheling die
de ikfiguur in Oeroeg ervaart wanneer zijn jeugdvriend langzaam maar zeker een in zijn ogen - afstandelijker en vijandiger ‘ander’ wordt, kenmerken het ongeloof en
onbegrip waarmee bij vele Nederlanders de Indonesische onafhankelijkheidsverklaring
werd ontvangen. Op die eerste reacties volgden, vaak jaren later pas, de traumatische
nawerkingen waarbij ongeziene of genegeerde waarheden uit het verleden plotseling
tevoorschijn kwamen en bewustwordings- en verwerkingsprocessen op gang brachten.
De ikfiguur in Oeroeg staat aan het begin van een dergelijk proces: hij realiseert zich
dat hij de werkelijkheid waarin hij opgroeide, het landschap van zijn jeugd, ‘nooit
meer zo zal zien’ als voorheen.
Hoe moet hij zich die werkelijkheid in de toekomst herinneren? De hoofdpersoon
uit Sleuteloog, Herma Warner, is bij voortduring met dit dilemma bezig. Zij komt
uiteindelijk niet verder dan te accepteren dat alles anders was dan dat zij dacht te
hebben gezien of geweten. In Zelfportret als legkaart onderwerpt Haasse zichzelf
aan een gelijksoortig proces: ‘Van wat er mogelijkerwijs onder de oppervlakte in de
inheemse bevolkingsgroepen omging wist ik niets’, bekent zij. ‘Moet ik daarom tot
de conclusie komen dat ik opgegroeid ben in een omgeving waar men geen oog had
voor bepaalde verschijnselen?’46
Met de passage die de auteur een jaar voor verschijning van dit Zelfportret aan
Oeroeg toevoegde, geeft zij op deze vraag een bevestigend antwoord. Het gaat hier
echter niet om een moedwillige ontkenning of loochening van de feiten. Haasse
benadrukt het onvermogen de koloniale werkelijkheid en waarheid onder ogen te
kunnen zien en te begrijpen. Zij lijkt uit te willen leggen hoe het mogelijk was dat
Nederlanders als zijzelf, ‘zonder het te willen of te weten’, medeplichtig werden aan
het ‘koloniale’ denken en aan de schuld die daaruit voortvloeide.
Het is deze tragiek die in Oeroeg centraal staat en die in 1953 - wellicht onder
invloed van Haasse's eigen verwerking van haar Indische
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verleden - met de toevoeging van drie extra regels is versterkt en verscherpt.
Juist in een boek als Oeroeg - een begin had die toevoeging moeten worden
opgemerkt. Vooral gezien de vraag waarmee deze uitgave wordt ingeleid: ‘Waar
begint een roman?’ Die wordt gesteld naar aanleiding van het schoolopstel getiteld
‘De tovervogel’ dat Haasse schreef toen ze vijftien was en dat elementen van Oeroeg
bevat. Dat diezelfde vraag echter ook wordt opgeroepen door het handgeschreven
manuscript van de novelle moge bij deze duidelijk zijn.

Hella Haasse signeert Oeroeg (1948). Coll. Letterkundig Museum.
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Frits van den Bosch, in de bekende jongkok-houding op de achterplecht van de veerboot naar Bima.
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Aan de oever van ooit en nooit meer
Het werk van Frits van den Bosch (1922-2001)
Joop van den Berg
Op 19 mei 2001 overlijdt in Amsterdam Frits van den Bosch, schrijver van vier
verhalenbundels met overwegend ‘Indische’ verhalen. Verhalen, die door de kritiek
in Nederland hogelijk werden geprezen; met name was dat het geval bij zijn debuut,
het verhaal ‘Het regenhuis’ dat in 1963 verscheen in een huisuitgaafje van uitgeverij
Querido. In het juninummer 2001 van Indische Letteren schreef ik een kort ‘In
Memoriam’ met een sterk persoonlijk karakter - wij waren vrienden -, maar waarin
ik nauwelijks inging op de betekenis van zijn werk voor de Indisch-Nederlandse
letterkunde. Ik volstond met de mededeling dat hij aanspraak maakte op een bijzondere
plaats binnen die letterkunde. Achteraf heb ik die wel erg gratuite opmerking een
beetje betreurd en ik prijs mij dan ook gelukkig dat ik nu de gelegenheid krijg om
uit te leggen hoe bijzonder zijn werk is geweest, en nog is. Ik wil dat proberen door
als uitgangspunt van mijn beschouwing dat roemruchte, eerste verhaal van hem, ‘Het
regenhuis’, te nemen. Rob Nieuwenhuys wijdt er in De Oost-Indische Spiegel zelfs
een hele bladzij aan.1 Ik wil dat bewuste verhaal spiegelen aan twee andere
‘soortgelijke’ verhalen uit zijn laatste, postume bundel Aan de oever van ooit en
nooit meer. Die drie verhalen lijken mij bepalend voor zijn gehele werk. Het zijn
verhalen geschreven aan de oever van ooit, meer bepaald verhalen van de oever van
de kali Brantas in Surabaya, en die andere, geheimzinnige vertelsels, vol
vingerwijzingen naar het feit dat ze nooit, nooit meer kunnen worden verteld.
Neergeschreven herinneringen, op het eerste gezicht vol nostalgie naar de tijd van
toen, maar dan niet naar de zonovergoten ansichtkaarten uit onze jeugd, maar vooral
naar de wereld die er achter verborgen was. Een Indonesische wereld, wel te verstaan.
Een wereld verborgen achter hoge muren; muren van vervallen boeddhistische
tempels, heilige plaatsen, kerkhoven, maar ook minder verheven plaatsen, zoals de
ommuurde waterput waar de bedienden zich dagelijks baadden. Want ook de erotiek
neemt in zijn werk een grote plaats in. Ik hoop op deze
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manier een deel een deel van zijn werk te duiden, en dat is nodig, want - laat dat
gezegd zijn - een gemakkelijk schrijver was hij niet.

Het regenhuis
Laat ik eerst wat uitgebreider stilstaan bij dat fameuze eerste verhaal, ‘Het regenhuis’
(1963), dat later (1978) werd opgenomen in een bundel met de gelijknamige titel.
Hoofdfiguur is een Nederlandse geoloog met een Indische jeugd, die na de
onafhankelijkheid van Indonesië niet naar Nederland wil terugkeren. Hij wil in het
nieuwe Indonesië blijven en klemt zich vast aan de vertrouwde omgeving van zijn
jeugd. Met zijn nieuwe Indonesische partner, Manis, wil hij een verlaten bouwval
aan de rand van het oerbos ‘opbouwen’ tot een echt huis, een droomhuis:
Daarachter begon het djatibos. Daar stond zijn huis. Zijn huis. Hij had van
dit huis gedroomd sedert hij als jongen naar Holland was gestuurd om op
de hbs te gaan en dansles te nemen. Een huis vol licht en ranke schaduwen,
verborgen achter purperen bougainvilleastruiken, een huis waar je de wind
kon horen en de sterren zien.
Er was een tijd geweest dat zijn studie en zijn werk hem absorbeerden,
andere mensen, een vrouw. Na de teleurstelling die voor sommigen nooit
zal komen maar voor anderen veel te vroeg begonnen is, had hij het huis
weer achter de mensen en de dingen zien staan. Hij had ervoor gewerkt,
gespaard, gevochten, veertig jaar lang. Hij had ervoor gezweet, gebloed,
gebiecht, gevloekt en gelogen, veertig jaar lang tevergeefs. Nu had hij het
gevonden in deze uithoek van het menselijk bestaan, ver buiten de draaikolk
van lichtreclames en nieuwsberichten, en buiten die veertig jaren van tegen
wil en dank volwassen zijn. Een huis vol rank licht en schaduwen als
gurami's rond en koel.2
Maar zijn droomhuis zal het niet worden. Een deel van de omliggende kampong
vertrouwt hem kennelijk niet en de hoofdfiguur slaat alle subtiele waarschuwingen
in de wind en bouwt gestaag verder, ondanks het feit dat vaak, wat hij overdag heeft
opgebouwd, 's nachts weer door onbekenden wordt afgebroken en vernield. Hij neemt
ook geen contact op met de bevolking om over de zaak te praten. In feite neemt hij
de bouwval - die toch aan iémand moet toebehoren - gewoon in bezit. Dat wordt
hem fataal, want bij een vechtpartij met twee zwervers, waarschijnlijk dezelfden die
's nachts de boel weer afbreken, wordt hij gedood. Het verhaal eindigt aldus: ‘In het
oerwoud zongen de cicaden, maar er was niemand meer die het horen kon. Het
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was begin augustus 1951, 's avonds om een uur of acht, en de wind stond uit zee.’3
In de gelijknamige verzamelbundel, die vijftien jaar later verschijnt, is het verhaal
ingebed in vier andere verhalen, die eveneens een weinig opwekkend mensbeeld
tonen. Want, zo schrijft Van den Bosch:
Mensen verborgen hun bedoelingen voor je. Je moest ernaar raden op
grond van je eigen motieven, en dan kwam je vaak bedrogen uit. Zo
ontstond misverstand, teleurstelling, vijandschap.4
Met de hoofdfiguur van ‘Het regenhuis’ en zijn visie op de mensheid is de opmaat
gezet voor het verdere werk, waaruit misverstand, teleurstelling en vijandschap niet
weg te denken is.

Het overige werk
Na zijn debuut in 1978 zullen nog drie verhalenbundels volgen. In 1983 verscheen
In een plooi van de tijd, vier jaar later de bundel De man in een blauwe kamerjas en
maar liefst veertien jaar later verscheen - na de dood van de schrijver - Aan de oever
van ooit en nooit meer. Ruwweg samengevat bestaat zijn nalatenschap uit 23 verhalen
met een Indische achtergrond, maar dat is, besef ik, wat te zwak uitgedrukt en moet
ik schrijven: niet alleen een Indische achtergrond, maar ook een Indische voorgrond,
en een Indische grondtoon, kortom door en door Indisch. Verder een viertal verhalen
die in Zweden spelen en waarin hier en daar wordt teruggegrepen op een Indisch
verleden. Ook vertaalde Van den Bosch werk van Indonesische schrijvers, en daarbij
was hij een begenadigd brievenschrijver. De ‘Zweedse’ verhalen zal ik even laten
voor wat ze zijn en mij beperken tot een beschouwing van zijn Indische werk. Ik wil
dat doen op de gebruikelijke manier door stil te staan bij zaken als: de vertelsituatie,
tijd en ruimte, stijl en thematiek. Wat valt er bijvoorbeeld te zeggen over de hoofden bijfiguren in het werk?
De hoofdfiguur is vrijwel altijd een man geboren in de jaren twintig, die een groot
deel van zijn jeugd en middelbare schooltijd doorbrengt op Java en wiens vader
gouvernementsambtenaar is. En ook iemand die gedurende de Japanse bezetting
geïnterneerd is geweest en die na de bersiaptijd naar Nederland gaat om daar
vruchteloos Nederlands te studeren. Hij moet zich later tevredenstellen met weinig
spectaculaire baantjes, die overigens altijd te maken hebben met het geschreven
woord. Van den Bosch was jarenlang onderwijzer en bibliothecaris. Tevens de man,
die op latere leeftijd enkele maanden in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis
verblijft. Kortom, de hoofdfiguur is niemand minder dan Frits van den Bosch zelf,
daar is geen twijfel over mogelijk. Hij is onmiskenbaar het kleine blonde jongetje
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dat in het vooroorlogse Batavia door de bedienden kennismaakt met de Indonesische
geesteswereld. Hij is ook zonder twijfel de Hollandse gevangene, die na een volstrekt
neutrale verhandeling over het ploegen van een rijstveld plotseling kan schrijven:
‘Twee Mitsubishi's vlogen hoog en glanzend uit de richting Banjuwangi zuid-west’,
waarmee het verhaal meteen in ruimte en tijd wordt gezet. Een Mitsubishi is immers
een Japans gevechtsvliegtuig en bij Banjuwangi lag het grote interneringskamp
Kesilir. De hoofdfiguur is ook de man die jarenlang zijn Indische verleden heeft
willen vergeten, maar die - eindelijk teruggekeerd - zal schrijven: ‘Er is veel in
Indonesië veranderd [...] maar als je met de mensen praat ben je weer thuis.’
Maar thuisvoelen alleen is niet genoeg voor de hoofdfiguur van de verhalenbundels.
Hij wil erover vertellen en zich rekenschap geven van zijn hechte band met dat andere
vaderland en toelichten op welke wijze het nog steeds het leven van alledag stuurt.
En wat de bijfiguren betreft: het zijn bij Van den Bosch vaak Indonesiërs, die destijds
in zekere zin het Nederlandse koloniale gezag konden accepteren en die ook ten
aanzien van de Indonesische revolutie gemengde gevoelens hadden. Het is een groep
mensen die kennelijk op de sympathie van de schrijver kon rekenen en die met veel
empathie wordt beschreven; een bevolkingsgroep die bij andere Indische auteurs
weinig aan het woord komt.
Nog een opmerkelijk punt in zijn werk: hij is zo persoonlijk aanwezig dat hij
bepaalde voorvallen in een paar verhalen opnieuw laat gebeuren, weliswaar in een
andere context, maar hoe dan ook een herhaling. En dat is toch, volgens de regels
van de bellettrie - de schone letteren - iets wat doorgaans vermeden dient te worden.
Maar ook op andere gebieden laat hij ondubbelzinnig weten dat hijzelf de regels wil
bepalen. Hij breekt soms bepaalde gebeurtenissen moedwillig abrupt af, met een
soort schouderophalen: ‘Ach, dat hoef ik jou (lezer) toch niet uit te leggen.’ Ook
gebruikt hij veel Indonesische woorden zonder een vertaling te geven. Zijn bundel
De man in de blauwe kamerjas bevat niet eens een verklarende woordenlijst. Notabene
op zijn eigen verzoek! Het is alsof hij zeggen wil: dit is het verhaal van mijn leven,
je mag meeluisteren, maar val mij niet telkens lastig met vragen over ‘wat betekent
dit?’ en ‘wat bedoel je hiermee?’ Het is een instelling die eens door de dichter Jan
Arends als volgt werd verwoord: ‘Ik wil alleen maar weten wie ik ben. Een andere
reden om te schrijven heb ik niet. Maar wie ik ben gaat niemand wat aan.’5 Het
betekent wél dat vooral de ‘Hollandse’ lezer vaak moet gissen naar de achtergrond
van bepaalde feiten, die voor de Indische lezer duidelijk zijn.
Een voorbeeld. In het verhaal ‘Thuiskomst’ schrijft hij: ‘Mijn moeder was het jaar
daarvoor nog gewoon op de Tambora (wedden dat er ook een Tampomas is geweest)
door het Suezkanaal gegaan.’6 Wat moet de gewone lezer met dat ‘wedden dat er
ook een Tampomas is
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geweest’? Welnu, de Stoomvaartmaatschappij Nederland en de Rotterdamse Lloyd
gaven hun schepen vaak de namen van bekende steden, bergen of rivieren, zoals
bijvoorbeeld Merapi, Ophir, Salak en Sindoro. Het waren vaak dezelfde rijtjes die
op de lagere school uit het hoofd moesten worden geleerd. Dat de Tampomas vast
ook in zo'n rijtje thuishoorde is voor de schrijver evident. Maar ook voor de gewone
Hollandse lezer?
Niet alleen de rijtjes uit de schoolboeken hanteert Van den Bosch, hij doet ook
vaak een beroep op de kennis van nogal abstracte en emotioneel geladen zaken. Hij
schrijft ergens: ‘Zo licht en koel als de binnenzijde van een pisangblad.’ Iedereen
uit Indië weet wat hij met die lichtheid bedoelt, maar als je nooit langs de fluwelen
grijsheid van een pisangblad hebt gestreken, blijft het voor de Hollandse lezer raden.
Ik kom later in mijn meer algemene beschouwing over de stijl van zijn schriftuur
terug op deze en aanverwante stijlbloempjes.

In een plooi van de tijd
Wat kan men zeggen over de tijd waarin de schrijver zijn verhalen laat spelen? Ik
heb het al duidelijk gemaakt; dat moét ruwweg tussen 1922 en 2001 zijn geweest,
de tijd van zijn eigen leven dus. En inderdaad is die periode het plechtanker van zijn
verhalen, met alle specifieke gebeurtenissen die eraan vastzitten. Maar ook hierbij
doet zich in het werk van Van den Bosch wat bijzonders voor. Het zijn bij hem nooit
de standaardsituaties die wij zo goed kennen uit de Indisch-Nederlandse literatuur.
Niet de zorgeloze zonovergoten jeugd, het verblijf in de interneringskampen of de
gruwelen van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Kortom, de ‘grote’ zaken.
Het zijn bij hem juist de kleine gebeurtenissen in de maalstroom van de tijd, die hij
eruit licht en die bepalend worden voor het verloop van het verhaal. Het zijn
voorvallen die plaatsvinden - inderdaad, in een plooi van de tijd -, maar die vaak
veel juister de situatie weergeven dan andere literaire bronnen.
Een voorbeeld: het verhaal ‘De zingende soldaat’ uit de postuum verschenen
bundel Aan de oever van ooit en nooit meer behelst in feite niet veel meer dan het
verslag van een autoritje, vlak na de bevrijding. De hoofdfiguur gaat op pad om zijn
zieke vader te ontmoeten in een nabijgelegen kamp. Een nogal simpel gegeven, dat
autoritje van Bandung naar Cimahi, maar voor mijn gevoel een van de beste verhalen
over de bersiaptijd. Zonder expliciet terug te grijpen op de gruwelen uit die tijd - ‘de
rivieren waren rood van het bloed’ - wordt een messcherp beeld gegeven van de
rechteloosheid, wreedheid en volstrekte onzekerheid die toen aan de orde van de dag
was. Alles gebeurt op die tocht in een plooi van de tijd eigenlijk, maar is bij elkaar
opgeteld juist de grote gebeurtenis. Het verhaal eindigt zelfs met een Japanse soldaat,
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die ‘in een groen, groen knollenknollenland’ zingt, nadat hij wat exgevangenen eerst
met een scherpe bajonet de stuipen op het lijf heeft gejaagd. Een absurd verhaal in
feite, maar zo tekenend voor die absurde tijd, en daarom zo indrukwekkend.
Over de bijna retorische vraag in welke omgeving zijn werk zich afspeelt gebruikelijk bij de beoordeling van een literair kunstwerk - kunnen wij kort zijn.
Daar is geen ingewikkelde bewijsvoering voor nodig. Het is Indië/Indonesië van de
eerste tot de laatste regel, en een klein beetje Zweden.

Tussen onthullen en verzwijgen
Alvorens in te gaan op de thematiek van het werk wil ik allereerst nog een paar
opmerkingen maken over de stijl waarin de schrijver zijn verhalen heeft verwoord.
Eerder wees ik al op het gebruik van herhalingen, op het veelvuldig gebruik van
Indonesische woorden, indicismen en bewust afkappen van bepaalde uitwijdingen.
Zijn er nog meer opmerkelijke stijlfiguren? Jazeker, de meeste critici waren altijd
vol lof over de heldere betoogtrant enerzijds en het suggestieve taalgebruik anderzijds
bij het vertellen van de verhalen. Maar toch, maar toch...
Van den Bosch leidt inderdaad meestal in glasheldere zinnen een gebeurtenis in,
maar dan komt er halverwege soms een kink in de kabel en worden de oorspronkelijke
bedoelingen vaak verhuld. Er beginnen allerlei ondertonen in het verhaal mee te
spelen, die het vaak een onverwachte wending geven of die zelfs de boventoon gaan
voeren. Die epische onderstroom gaat feitelijk het verhaal overheersen en de lezer
moet alle zeilen bijzetten om in die opgeroepen spanning tussen schijnbaar
tegenstrijdige verhaallijnen de juiste weg te kiezen. Dat voortdurende kiezen tussen
onthullen en verzwijgen, daarbij gebruikmakend van veel geheime kamers,
fluisteringen en binnensmonds geuite suggesties is, meen ik, de kern van zijn stijl.
Hij is daardoor geen ‘gemakkelijk’ auteur geworden. ‘Men moet zijn werk’, schrijft
Tom van Deel, ‘met de grootst mogelijke aandacht lezen, want zijn vaak pointeloze
verhalen roepen in de details en de associatieve bewegingen die ze maken werelden
van herinnering op. Het beste werd mijns inziens zijn werk getypeerd door Monica
Soeting in een bespreking voor de Volkskrant. Over die voortdurende spanning tussen
onthullen en verzwijgen, tussen onderstroom en bovenstroom, tussen ongebreidelde
fantasie en strakke verhaallijn, doet zij waardevolle uitspraken en legt zij uit waartoe
het leidt:
Ondanks het Indische en idiosyncratische taalgebruik, de hoogst
persoonlijke dromen en fantasieën en de voortdurende
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verwijzingen naar het leven van Van den Bosch zelf, zijn zijn boeken
allesbehalve ontoegankelijk. Voor een deel ligt dat aan de manier waarop
hij zelfs de wildste gedachtespinsels aan banden legt. Zijn zinnen lijken
weliswaar voortdurend buiten de oevers te treden, maar doen dat niet.
Voor een ander deel heeft die toegankelijkheid te maken met de volslagen
onsentimentele manier waarop Van den Bosch over zijn ervaringen vertelt.
Die deelt hij met A. Alberts, die weliswaar compacter, geserreerder en
ook vriendelijker schreef dan Van den Bosch, maar die net zomin op het
gebruik van clichés betrapt kon worden. Dat verklaart niet de
wonderbaarlijke intimiteit die Van den Bosch' verhalen uitstralen [...]
Want dat is wat Van den Bosch doet: eerst trekt hij je het verhaal in en
dan duwt hij je eruit met zijn relativerende zinnetjes en korte terzijdes.
Dat prikkelt. Het maakt je bijna boos; dat zo'n kundig, intelligent schrijver
zichzelf moedwillig kleineert, is onacceptabel. En voor je het weet, heeft
hij je waar hij je hebben wil: in gesprek met hem over dingen waarover
hij het eigenlijk niet wil hebben, maar die hem hoog zitten. Dingen die
eigenlijk geen naam hebben en die even vanzelfsprekend zijn als de taal
waarin je bent opgegroeid. Dingen die verdwijnen zodra je ze een naam
moet geven en moet gaan uitleggen.7

Afscheid van het westerse denken
Wat kan men zeggen als afsluiting over de thematiek van het werk van Frits van den
Bosch? Wat is de betekenis van zijn werk? Welk beeld dringt zich gaandeweg steeds
meer op? Eén ding valt meteen in het oog. Ik denk dat de auteur, naarmate hij ouder
werd, steeds sterker is gaan beseffen dat niet de Nederlandse wereld van zijn ouders,
maar de Indonesische wereld om hem heen hem heeft gevormd. Of, op zijn minst,
hem de sleutels kan bieden om zijn eigen leven te begrijpen. In zijn eerste bundel
schrijft hij: ‘Het was beter in analogieën te denken, een vraag te beantwoorden met
een vraag, een antwoord met een glimlach.’ In iedere nieuwe bundel wordt die
gedachte steeds sterker. Laten wij daarbij als richtsnoer de hoofdfiguren nemen uit
zijn eerste en laatste verhaal.
In ‘Het regenhuis’ is er sprake van een blanke man, grootgebracht in het koloniale
Indië, die na het uitroepen van de Indonesische republiek vooral in het land wil
blijven, om daar zijn thuis te vinden. Wat drijft de hoofdfiguur? Het lijkt een soort
westers escapisme, een Robinson Crusoë-idee, dat niet wordt begrepen door de
Indonesische bevolking. De hoofdfiguur, Leo, had natuurlijk ook contact kunnen
opnemen met de bevolking over de eigendomsrechten van het regen-

Indische Letteren. Jaargang 20

242
huis. Mogelijk was het huis er dan zonder moeite gekomen. Men kan de instelling
van de hoofdfiguur ook zien als een metafoor voor de westerse koloniale opvattingen.
Hoe het ook zij, als men Van den Bosch' verhalen in chronologische volgorde
naleest, blijkt dat hij gaandeweg steeds meer de Indonesische denkwereld wordt
ingezogen en steeds meer afstand neemt van het westen. Steeds wordt duidelijker
dat, wil hij met zijn verleden van ‘misverstand, teleurstelling en vijandschap’ in het
reine komen, het leven moet aanvaarden op de Indonesische - lees: boeddhistische
- manier. Steeds meer moet hij allerlei kleine gebeurtenissen uit de plooien van de
tijd naar voren halen en ze een mystieke lading meegeven. Al die schijnbaar nutteloze
en onaanzienlijke voorwerpen en zélfs mensen worden, als men ze een diepere
bedoeling toekent, lichtpuntjes op de lange weg naar zelfrealisatie. Met name in de
laatste bundel Aan de oever van ooit en nooit meer staan een paar verhalen, die sterk
in die richting wijzen. In het verhaal ‘De stuurman van de Max Weber’ heeft een
tienjarig jongetje - onmiskenbaar een jonge Frits van den Bosch - op een boottocht
met zijn vader naar een eiland voor de kust een houten blokje met enig ritueel in zee
gegooid. Waarom, vraagt men zich af, maar daar wordt door de schrijver geen
antwoord op gegeven. Van den Bosch brengt het aldus ter sprake:
Hij staarde over zee naar de grijze horizon, waar een ander eiland lag,
laag, met donker geboomte beladen. Als een schip dat te diep lag en elk
ogenblik water kon scheppen en vergaan. Van de steiger af zou hij de
wijde vloer van de zee onder een steilere hoek kunnen zien, alle golven
afzonderlijk, alles wat er dreef. Wel was het onwaarschijnlijk dat zo'n
dobberend blokje...8
Een verdere toelichting wordt er niet gegeven, maar als de boot de terugtocht moet
aanvaarden schiet het jongetje de schipper aan:
‘Kardiman, mag ik je iets vragen? Wil je straks als we naar huis gaan een
beetje meer naar links varen? Er drijft een blokje in het water, ongeveer
een uur van hier.’
‘Bagaimana? Een blokje in het water? Wat voor blokje, nak?’
‘Een blokje om mee te spelen.’ Opeens schaamde hij zich. Hij begreep
dat voor Kardiman jongens van zijn leeftijd niet meer met blokjes speelden.
Maar hij vermande zich en gooide het eruit:
‘Ik heb het in het kanaal gegooid, zomaar, zonder erbij te denken, ik weet
niet waarom - ja, ik was boos op iemand, of ik was verdrietig, of ik
verlangde ergens naar - en nu drijft het op zee!’ Hij had moeten zoeken
naar het woord voor kanaal: ‘terusan’. Hij stond te huilen, hij wist niet
waarom, daar bovenop
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de steiger, een weerloze prooi voor ressentiment en spot van de zelfbewuste
jongeman in de motorboot onder hem.
Kardiman was uit de boot omhooggeklommen en hurkte nu naast hem
neer op de steiger. Handen met gespreide vingers tegen elkaar. De dingen
op een rij zetten, dat was wat je deed in zo'n geval:
‘Het heeft geregend in de bergen, de rivier was gezwollen en heeft het
blokje uit de terusan meegenomen. Nu drijft het op zee - hoe is 't mogelijk
- samen met al het andere dat de rivier naar zee voert, uit de stad, uit het
binnenland, uit de bergen boven Bogor, waar het regent en regent en
regent... Zo gaat dat in het leven. Sedert oude tijden en tot op vandaag de
dag. Ik zal wat meer naar links varen, nyo, tuan muda! Uda!’9
Het is de Indonesiër Kardiman die de jongen serieus neemt en het in zee gooien van
het houten blokje probeert zin te geven. Het blanke gezelschap aan boord blijft
onkundig van het gebeuren, en het verhaal eindigt aldus:
Van de stad Batavia, laag aan de horizon, was nog niets te zien. Maar de
zee was bruiner en bruiner geworden en er dreef van alles in, een
pisangboom, het kreng van een hond, hele eilanden van waterhyacint. De
Max Weber maakte een zwenking naar bakboord. Naar stuurboord nu,
naar bakboord en weer terug, en het scheelde niet veel of de boot had
zowaar een hele cirkel gedraaid. Verbaasd keken Vader en oom Jan en de
professor, hun visjes en hun koraal vergetend, naar Kardiman, die over
het water tuurde en niet op zijn roer scheen te letten. En Kardiman zong!
De jongen kon zijn dialect slecht volgen, maar hij begreep of zou later
begrijpen dat het ging over de zee en al wat erin dreef en al wat een mens
niet begeerde en niet van node had, ‘laaa-a-ila-aah, apé gunèyè!’ Toen de
motorboot zijn zigzagkoers rechttrok en vaart minderde om, tussen de
bakens door, het kanaal door de slikken in te varen, was het blokje niet
gevonden. Dat dobberde nog altijd op zee. Zo ging het in het leven. Sedert
oude tijden en tot op vandaag de dag.
En toen de jongen en de roodverbrande heren op onvaste benen voor Pasar
Ikan op de kade stonden, bleef Kardiman stug met zijn motor bezig en
keek niet op of om.
‘God mag weten wat hem bezielt,’ zei oom Jan. En nu, toch tientallen
jaren later, valt er weinig anders van te zeggen. God mag weten wat hem
bezielde, Kardiman.10
Een ander illustratief voorbeeld in dit kader is het slotverhaal van de bundel Aan de
oever van ooit en nooit meer. Het verhaal begint heel simpel en aards met een uitstapje
in het heden naar een koel bergdorp,
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De steen met inscriptie, die de auteur mede inspireerde tot het slotverhaal van de bundel Aan de oever
van ooit en nooit meer.
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maar dan plotseling zonder enige verklaring zijn wij terechtgekomen in een tijdperk
van eeuwen geleden. Het is of de schrijver in een soort tijdmachine stapt en wij
volgen dan de tocht met hem van een zeer oude priester naar een heilig meer in de
bergen. De bejaarde priester komt te sterven door een val van zijn paard en zal zijn
einddoel niet bereiken. Wij westerlingen zouden dan, door wat wij noemen
‘omstandigheden gedwongen’, de route verder volgen, maar een paar eenvoudige
knechten uit het gevolg van de priester denken er anders over en spreken de leider
aan:
‘Vergeef mij, edele heer, Mpu Kameswara is nu dood, maar Mpu
Kameswara heeft zijn bedevaart niet volbracht. Mpu Kameswara heeft het
meer gegroet en het meer verwacht hem. Er zou een ongeluk van komen
als er niemand aan zijn oever kwam.’
‘Wat wil je dan?’
‘Naar het meer gaan, edele heer, en een teken van hem achterlaten.’
‘Wat voor teken?’
‘Drakop en ik, Ipa, hebben gewerkt aan de restauratie van de Candi Jago.
Er was een tekort aan vakmensen en wij hadden geleerd om te gaan met
steen. Wij hebben geholpen bij het beitelen van de oude verhalen van de
brahmanen, over de olifant Ganesa en zo.’11
Zo gezegd zo gedaan en de heilige man moet een steen krijgen ter nagedachtenis,
een tanda mata, een teken ‘voor het oog’. Een teken dat de eeuwen moet kunnen
trotseren en moet laten zien dat een priester op weg naar het meer hier zijn einde
vond. Maar waar is een geschikte steen te vinden? Van de Bosch beschrijft het aldus:
Als het licht geworden is ontdekken we, niet ver van de plek waar we de
nacht hebben doorstaan, half verborgen onder gras, dorre varens en
geelbloeiende hypericum, de steen.
De steen! Wie had er gesproken over een steen? De mantri? Pak Wirya?
Had Ipa van de steen geweten, ervan gedroomd misschien? De steen staat
met zijn platte kant naar het meer gewend. Als we ervoor staan, kijkt hij
ons aan.12
De mannen beitelen dan een spreuk op de steen, of eigenlijk meer een gewone
constatering: ‘Mpu Kameswara's tocht langs de heilige wateren’. Van den Bosch
schrijft daar dan onderkoeld achter: ‘Oftewel: Kameswara was here. Ong!’ Nu pas
kan de terugtocht worden aanvaard:
We pakken onze spullen bij mekaar en beginnen te lopen. Ik werp een
laatste blik op de steen die uitkijkt over het nevelig
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Ranu Komala. Vergis ik mij? Zijn Drakops letters nu al onleesbaar
geworden? Groeit er mos op de steen?13
Dan zijn wij plotseling ook weer in het heden van het verhaal gestapt en wordt de
aanvankelijke tocht naar het bergdorpje gewoon voortgezet.
Je beseft vooral na het lezen van zijn laatste verhalen dat Frits van den Bosch
voortdurend heel gewone voorwerpen, heel gewone mensen en gebeurtenissen kleur
geeft om de dingen in een bezield verband te zien. Het zijn als het ware
vooruitgeschoven posten van de geesteswereld: een houten blokje dat naar zee drijft,
een klein speeltje, een gekleurd gevlochten vogeltje dat je zo maar in je bed vindt,
wat rode pitjes uit een gehemzinnige boom... Het zijn niet meer dan wat
vingerwijzingen. De lezer zelf moet op zoek gaan naar de betekenis, de lezer moet
zelf de sleutel zoeken voor de geheime kamers. Duidelijker kan, of wil hij niet zijn...
Tot slot veroorloof ik mij een parafrase op het eind van het verhaal over het blokje
dat in zee drijft. De laatste regel immers luidt: ‘God mag weten wat hem bezielde!’
Nu, jaren nadat dit werd geschreven, schrijf ik op mijn beurt: God mag weten wat
hem bezielde, die Frits van den Bosch, maar ik heb sterk het idee dat God het wel
degelijk weet...

Eindnoten:
1 Dit artikel is een bewerking van een onder dezelfde titel gehouden lezing voor de Werkgroep
Indisch-Nederlandse Letterkunde, uitgesproken op 1 oktober 2004.
1 R. Nieuwenhuys, Oost-Indische Spiegel. 3e bijgewerkte en herziene dr., 1978, p. 552.
2 Frits van den Bosch, Het regenhuis. Amsterdam: Querido, 1978, p. 53.
3 Idem, p. 68.
4 Idem, p. 58.
5 Jan Arends, Verzameld Werk. Amsterdam: De Bezige Bij, 1984.
6 Frits van den Bosch, De man in de blauwe kamerjas. Amsterdam: Querido, 1987, p. 97.
7 Monica Soeting, ‘Een verzet dat geen verzet wil zijn’. In: de Volkskrant, 207-2001.
8 Frits van den Bosch, Aan de oever van ooit en nooit meer. Amsterdam: Querido, 2001, p. 13.
9 Idem, p. 14
10 Idem, p. 16, 17.
11 Idem, p. 145.
12 Idem, p. 148.
13 Idem, p. 155.
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Uitnodiging
Op vrijdag 3 februari 2006 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse
Letterkunde weer een lezingenmiddag.
Het programma is als volgt:
14.00 uur:

Opening.

14.15 uur:

Adrienne Zuiderweg: Batavia in
reisverhalen uit de VOC-tijd.

14.45 uur:

Pamela Pattynama: Het veranderlijke
leven van de Max Havelaar.

15.15 uur:

Presentatie Vuyk-biografie door Bert
Scova Righini: Een leven in twee
vaderlanden. Een biografie van Beb Vuyk
(Uitg. KITLV Boekerij van ‘Oost en
West’).

15.35 uur:

Theepauze.

16.00 uur:

Bert Paasman: Zingen over Indië.

16.45 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 vrijdag 24 maart 2006 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse
Letterkunde weer een lezingenmiddag.
Het programma is als volgt:
14.00 uur:

Opening.

14.15 uur:

Ena Jansen: ‘Martha van die
Markplein-hoek’: Een Javaanse vrouw
aan de Kaap.

14.45 uur:

Kees Groeneboer: Indië door
Zuid-Afrikaanse ogen: op reis met Chr.
L. Leipoldt.

15.15 uur:

Theepauze.

15.50 uur:

Arie Gelderblom: Dieren diachroon. Wat
zeggen reisteksten van 1600 tot 2000 over
dieren in de Indonesische Archipel?

16.15 uur:

Frank Okker: Drie omgekeerde onkuise
meisjes. Over de vroege journalistiek van
Madelon Székely-Lulofs.

16.45 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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