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[Nummer 1]
Redactioneel
Het eerste nummer van 2008 en tegelijk het eerste nummer verzorgd door onze
nieuwe uitgever. Met ingang van dit jaar heeft Uitgeverij Verloren de uitgave van
Indische Letteren overgenomen van Grafaria. De redactie hoopt uiteraard op een
vruchtbare samenwerking in de komende tijd.
U vindt in dit eerste nummer van het jaar niet zoals gebruikelijk de teksten van ons
Bronbeeksymposium van afgelopen november. In verband met de wat vroegere
inleverdatum van de kopij bij Verloren was dit niet haalbaar. In het juninummer zult
u alle bijdragen aantreffen.
De artikelen in dit nummer zijn gewijd aan een aantal heel verschillende
onderwerpen. Hanna Stouten schrijft over de creatieve manier waarop haar oom de
zware periode in de Japanse loodmijnen tijdens de oorlog is doorgekomen. Joop van
den Berg gaat in op het werk van de schrijver Hans Vervoort en Fridus Steijlen
besteedt aandacht aan muziek en literatuur van de Molukse gemeenschap in
Nederland. De laatste twee bijdragen zijn eerder onderwerp van lezingen geweest,
gehouden door beide auteurs op lezingenmiddagen van de Werkgroep in Leiden.
Aansluitend op de bijdrage van Fridus Steijlen willen wij u wijzen op het boek
Wonder en geweld: De Molukken in de verbeelding van vertellers en schrijvers (red.
Hans Straver), een recent verschenen uitgave van het Landelijk Steunpunt Educatie
Molukkers. Het is een thematische bloemlezing waarin Molukse vertellers en
schrijvers aan het woord komen naast Europese, Indische en Indonesische auteurs.
Tezamen geven zij een rijk geschakeerd beeld van de historische relaties tussen de
Molukken en Nederland.
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Ik hoor nergens bij
Over de schrijver Hans Vervoort
Joop van den Berg
Alvorens mij te wijden aan een beschouwing over het Indische werk van schrijver
Hans Vervoort wil ik allereerst ingaan op wat merkwaardige randverschijnselen rond
de publicatie van zijn werk. Niet alleen rond zijn, maar ook rond mijn eigen werk,
omdat die verschijnselen een bijzonder licht werpen op het gedrag van de Indische
én Nederlandse lezer ten aanzien van de Indische letteren.
In 1976 publiceerde ik bij uitgeverij Luitingh in Laren het facsimileboek Zo was
Indië. Zulke boeken waren destijds zeer populair en bestonden vooral uit foto's en
artikelen uit geïllustreerde week- en maandbladen, in reproductie chronologisch
achter elkaar gezet, zonder redactionele inmenging in de bijbehorende authentieke
teksten. De opdracht voor de samenstelling van zo'n boek had ik gekregen via
Margaretha Ferguson, die in eerste instantie door de uitgever was benaderd.
Margaretha Ferguson had voor de eer bedankt. ‘Want’, zei zij, ‘daar ben ik te links
voor en jij, Joop, bent door je functie als eindredacteur in jouw gewone werk veel
meer gewend om politiek correcte keuzes te maken.’ Ik had het populaire rijk
geïllustreerde weekblad d'Oriënt gekozen en geprobeerd in 150 pagina's het
Indië-beeld van dit bijzondere en veel gelezen weekblad weer te geven. Ruim twintig
jaargangen van het Indische weekblad heb ik doorgeploegd om te komen tot een
genuanceerd beeld van de ‘Oriëntse’ koloniale maatschappij. Welnu, achteraf moet
je vaststellen dat ik daar kennelijk niet zo goed in geslaagd ben, want de meeste
Nederlandse recensenten deden het boek af als pure nostalgie of op zijn minst van
een verdacht koloniaal gehalte. Ach ja, die telkens opduikende signalering van de
nostalgie in de Indische letteren.
Waarom toch die nadruk op de nostalgische aspecten? Nog even voor de
duidelijkheid: nostalgie is in wezen het proces waarbij het ‘geheugen van het hart’
slechte herinneringen verdringt en goede herinneringen uitvergroot. Nostalgie speelt
altijd vals en doet de werkelijkheid geweld aan. Maar mijn selectie uit de jaargangen
van d' Oriënt wilde niet meer zijn dan een illustratie van wat men in het oude Indië
nieuwswaardig vond, waarbij het oordeel aan de lezer werd overgelaten. En toch, de
Ne-
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derlandse recensenten hadden bepaald een andere visie op mijn selectie. Er waren
uitzonderingen. In Vrij Nederland van 11 december 1976 werd het boek met de
nodige nuances besproken en beoordeeld. De criticus schreef: ‘Nostalgie mag, maar
ik heb toch altijd een schichtig gevoel als ik weer eens een prenten- en tekstboek
over het oude Indië in handen krijg. [...] Het zijn tenslotte allemaal herinneringen
aan een periode waarin blank Nederland breeduit plaats nam in de tuin van een
zwakke overbuurman. Gemengde gevoelens is het alternatief in dergelijke gevallen.’
De recensent besloot zijn kritiek met de volgende constatering: ‘Echt vrolijk wordt
je niet van dit soort boeken.’1
De criticus in kwestie was Hans Vervoort, toen nog de schrijver van een handvol
Indische verhalen, her en der te vinden in een paar verhalenbundels en het
eigenzinnige reisverslag getiteld Vanonder de koperen ploert (1975). Maar het was
juist dit boek dat ook een storm van gemengde gevoelens leek op te roepen binnen
de Indische gemeenschap, in het bijzonder bij de lezers van het tijdschrift Tong Tong.
Een lang fragment had destijds als voorpublicatie in het weekblad de Haagse Post
gestaan en had de woede opgewekt van Lilian Ducelle, de weduwe van Tjalie
Robinson en fungerend hoofdredacteur van het ‘Indische’ maandblad. Zij schreef
toen: ‘Vervoorts artikel spant de kroon in onbenullige platvloersheid, gewauwel,
waarin hij eigenlijk zichzelf alleen étaleert als een onbeschaamde vlegel. Het heeft
geen zin [...] ook maar één woord te verspillen aan de opsomming van de smerige
onzin die hij (meest over zichzelf) schrijft.’2 Bij deze woedeuitbarsting bleef het niet
want Hans Vervoort werd als betalend abonnee van Tong Tong te kennen gegeven
dat hij het blad niet meer zou ontvangen en uit het abonneebestand zou worden
verwijderd. In 2005 besteedde Marjolein van Asdonck in het maartnummer van
Indische Letteren nog eens aandacht aan dit incident en schreef: ‘Lilian zegde zelfs
het abonnement op van mensen die op Tong Tong kankerden, met de toelichting:
“We hebben altijd al weinig abonnees gehad, u kunt er ook nog wel van af”.’3 Maar
Hans Vervoort had niet op de inhoud van het blad gekankerd; hij had zijn geboorteland
Indonesië bezocht en had er kritisch over geschreven. Hij liet het er ook niet bij zitten,
en na veel heen en weer gepraat mocht hij als abonnee aanblijven. Dat hij op het
Indische blad geabonneerd wilde blijven zegt meer over Hans Vervoort dan over
Lilian Ducelle. Hoe het ook zij, de door mij vertelde voorvallen laten zien dat er
allerlei soorten lezers zijn van Indisch proza, zowel ter linker als ter rechter zijde,
met alle gevolgen en misverstanden van dien.
Genoeg ‘petites histoires’ uit het land der Indische letteren. Ik kan mij voorstellen
dat er mensen zijn die deze voorvallen wel een erg anekdotisch karakter vinden
hebben. Maar werpt een anekdote niet vaak een verhelderend licht op ingewikkelde
gebeurtenissen?
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En is trouwens de figuur van schrijver Hans Vervoort op deze manier niet overtuigend
neergezet?

De schrijver Hans Vervoort
Een kort CV als inleiding op zijn werk. Hans Vervoort werd geboren in 1939 in
Magelang als zoon van een KNIL-militair. Zijn eerste jeugdherinneringen deed hij
op in het Japanse interneringskamp Ambarawa op Midden-Java, waar hij tot zijn
zesde levensjaar verbleef. Na de oorlog woonde hij met zijn ouders in Makassar en
Surabaya. In 1953 verhuisde het gezin naar Nederland. Hans Vervoort bezocht in
totaal vier lagere scholen en drie HBS-en. Hij werd na de middelbare school
assistent-accountant en later marktonderzoeker. In 1967 richtte hij met een paar
collega's een eigen onderzoeksbureau op dat zeer voorspoedig groeide tot een van
de grootste van ons land. Inmiddels is hij gepensioneerd en schrijver van zo'n dozijn
korte romans en verhalenbundels.
Ik wil even stilstaan bij zijn geboortejaar 1939. Immers bij auteurs van de Indische
letteren is het geboortejaar vaak een belangrijk gegeven om vast te stellen op wélke
leeftijd hij wélk ‘soort’ Indië heeft gezien. Als men geboren is in de jaren twintig
van de vorige eeuw is de kans groot dat dat Indië-beeld op zijn minst zonnig,
welvarend en mogelijk licht koloniaal is getint. Het wil ook zeggen dat de schrijver
als volwassene de Japanse bezetting heeft meegemaakt en de Indonesische revolutie.
Ligt het geboortejaar rond 1930 of wat later dan duidt dat op een opgroeien in het
interbellum tussen de twee wereldoorlogen in een Indië dat geteisterd werd door een
economische crisis en door de opkomst van het Indonesische nationalisme. Het waren
de voortekenen van de echt grote historische gebeurtenis: het ophouden van
Nederlands-Indië in 1950. Mensen van die generatie zagen als pubers de eerste
barsten in het schijnbaar vlekkeloze beeld van een zonnige kolonie. Zij waren het
ook die in die onzekere levensfase het Japanse interneringskamp ingingen en
geconfronteerd werden met wrede gebeurtenissen, die hun verdere leven vaak
ingrijpend zouden beïnvloeden. Zij waren in feite de laatste der Mohikanen, die al
die veranderingen min of
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meer bewust hebben meegemaakt: de meestal zorgeloze jeugd, dan de verschrikkingen
van de Japanse bezetting en de Indonesische vrijheidsstrijd en als laatste de moeizame
aanpassing in Nederland. ‘Mannen van tien jaar en ouder’ werden zij vaak genoemd.
De derde groep vormen zij die geboren zijn rond 1940 en die als baby of kleuter
het kamp ingingen. Het is een groep waarvan men aanvankelijk dacht dat zij door
hun jonge leeftijd geen weet hadden van de verschrikkingen om zich heen. Later
bleek evenwel dat het juist dié groep was die ernstige psychische schade had
opgelopen, omdat juist in die fase het kind zich gaat losmaken van de moeder en
zich gaat richten op de buitenwereld. Maar die buitenwereld van toen was doortrokken
van geweld, ziekte, angst en dood. Hans Vervoort behoort in grote lijnen tot de laatste
categorie en ik denk dat daarvoor genoeg bewijzen te vinden zijn in zijn literaire
werk.
Een bijzonderheid is dat hij na de oorlog in het nieuwe en sterk veranderende
Indonesië bleef wonen, temidden van een groep volwassenen met een sterke hang
naar het verleden. Hoe men vroeger als Europese gemeenschap had geleefd moest
hij vernemen van zijn ouders, maar hij kon tevens met eigen ogen zien wat daarvan
was overgebleven. En wat niet! Hij verliet het land op veertienjarige leeftijd, niet
echt een leeftijd om bewust afscheid te nemen van het verleden en van het moederland.
De schrijver beseft dat goed want meestal duidt hij Indië/Indonesië bij het ophalen
van herinneringen aan als ‘Toen Vroeger’, weliswaar met hoofdletters geschreven,
maar als omschrijving tamelijk vaag. ‘Toen’ staat voor: destijds - in een andere tijd.
Duidelijker wil of kan hij niet zijn, gevolgd door het woord ‘Vroeger’ in de bekende
betekenis van voorbij, voorgoed voorbij en nooit meer terugkerend. Hoe kan je zoiets
onbenoembaars, dat toch een geweldige stempel op je leven heeft gezet, later inpassen
in de werkelijkheid van alledag in het naoorlogse Nederland? Hans Vervoort heeft
dat onder meer gedaan door het schrijven van korte verhalen met een Indische
achtergrond, heel behoedzaam formulerend met als boodschap: dit is mij overkomen,
Toen Vroeger.... Wat er precies is gebeurd, weet ik nog steeds niet goed, lijkt hij te
willen zeggen, ik heb er gemengde ‘gevoelens’ over.

Het Indische werk
Allereerst dit: ik zal mij uitsluitend beperken tot het Indische werk van Hans Vervoort
en zijn toch ook omvangrijke Hollandse werk buiten beschouwing laten. Dat levert
weliswaar een vertekend beeld op, want maar een klein deel van zijn totale werk
gaat over het land van ‘Toen Vroeger’. In zijn literaire Nederlandse wereld do-
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mineert een heel ander beeld, dat van marktonderzoeker en copywriter (vaak mislukte
schrijvers). Vaak ook is het de wereld van de kleine kantoorbediende, die door
frustratie in krankzinnige situaties terechtkomt en tot de conclusie komt dat het in
dit leven allemaal tot niets leidt. ‘Nuchter, geestig en vol zelfspot’, schreef de kritiek
over zijn werk. In de Haagse Post schrijft Aad Nuis: ‘Wie zijn verhalen kent, weet
dat hij een onmiskenbaar eigen stijl heeft, sober en exact, melancholiek en lakoniek.
[...] Indonesië is een fascinerend land en Vervoort is een belangwekkend schrijver.’4
Zijn debuutbundel heette Kleine stukjes om te lezen (1970) - het leven in kleine
stukjes gehakt, vooral geen trommels en trompetten.
Het Indische werk is qua omvang klein te noemen; in feite niet meer dan een aantal
korte verhalen en sfeerstukjes, een korte roman getiteld Zwarte rijst, uit 1977, en
twee reisboeken. De omschrijving ‘reisboeken’ verdient een nadere toelichting, want
zij zijn beiden aanzienlijk meer dan een beschrijving van een reis door Indonesië.
Het eerste boek, getiteld Vanonder de koperen ploert uit 1975, is het verslag van wat
wij nu een ‘backpacker’ zouden noemen, te weten een reis over Java met vrouw en
twee jonge kinderen met een heel beperkt budget en mede daardoor met buitengewoon
veel ongemakken, frustraties, kortsluitingen en wat dies meer zij. Weinig ruimte
voor nostalgie is de conclusie. Het boek werd in Nederland goed ontvangen en
bereikte een grote schare lezers. Ruim dertig jaar later wordt door Hans Vervoort en
echtgenote een soortgelijke reis ondernomen, maar deze keer onder bijzonder
comfortabele omstandigheden en met een ruime beurs. Het boek verscheen in het
voorjaar van 2005 onder de titel Retourtje tropen. Ik kom hier nader op terug.
Aandacht nu voor de korte verhalen die verspreid te vinden zijn in een aantal
bundels, maar onlangs verzameld zijn verschenen, met naschriften en toelichtingen
van de schrijver zelf, in de bundel Kind van de Oost (2005). Voor veel Indische lezers
zijn die naschriften wat moeilijk te plaatsen omdat in de los verschenen verhalen
alles wat niet essentieel is door de schrijver angstvallig wordt vermeden. Het was
juist die ‘uitgeklede’ literaire stijl, die de verhalen zo imposant maakte. Ik wil dat
toelichten aan de hand van het verhaal ‘Ambarawa, kamp 6 (1942-1945)’. In niet
meer dan zeven bladzijden krijgt de drie jaar durende internering in schijnbaar wat
losse zinnetjes gestalte met de sterke ‘Hans Vervoort ondertoon’ van: meer kan ik
er niet over zeggen, hier moet u het maar mee doen.... Het verhaal eindigt aldus:
Er begint post binnen te komen. Sommige vaders zijn dood. Mijn moeder
krijgt maar geen bericht en na weer een postronde zonder brief huilt ze en
wordt getroost door tante Aal. Die heeft een gele leren huid, malaria.
Ik zit erbij en mors per ongeluk koffie op de matras. Ik krijg geen standje.
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Er is een granaat in het kamp gevallen, tussen spelende kinderen. Ze zijn
ineens weg, ze zullen wel dood zijn. Het heeft geen zin ernaar te vragen,
ik krijg toch geen duidelijk antwoord. [...]
Ik ben zesenhalf, we worden opgehaald door trucks. Buiten het kamp is
veel groen, maar de dessa's staan in brand. Veertig jaar later zie ik op
televisie een filmopname van de evacuatie van kamp Ambarawa. Vrouwen
en kleine blonde kinderen klimmen op een vrachtwagen, links en rechts
van de weg staan bomen in brand. Dat klopt dus.5
Ook op dit boek kom ik later terug.
Vervolgens wil ik aandacht besteden aan de korte roman Zwarte rijst, verschenen
in 1977. Het is een boek geworden waar zeer verschillend over is geoordeeld. Men
vindt het in de regel ‘mislukt’, maar soms is men van oordeel dat het, behoudens
enkele onvolkomenheden, toch een lezenswaardig geheel is geworden. Het is het
verhaal van een mislukte gijzeling op een Indonesisch eiland, dat om allerlei
nostalgische redenen bezocht wordt door een aantal Nederlanders, die er vroeger
hebben gewoond. De gijzelnemer is een getroebleerde man, die tussen wal en schip
viel toen Nederlands-Indië ophield te bestaan. Hij wil nog één keer in de schijnwerpers
staan, al is daar een levensbedreigende gijzeling voor nodig. De groep betrokken
Nederlandse toeristen is op het eiland om te weten te komen en te zien wat er nog
van ‘Toen Vroeger’ is overgebleven. Ik citeer:
Even later kwamen we bij Huize Sophie. Het stond in kloeke zwarte letters
op de pilaren van de kleine oprijlaan, mijn moeder heette Fie.
En alles was nog zoals ik me herinnerde. Een kloek wit huis, zonder
verdiepingen. Een voorgalerij met witte pilaren en zowaar een paar potten
met palmen. In de voortuin hanekammen, afrikaantjes, balsemien, aan de
zijkanten een heg van kembang sepatoe. [...]
‘Herken je het?’ vroeg Yvonne, terwijl we de twintig meter naar het huis
liepen.
‘Herkennen? Het is precies hetzelfde’, antwoordde ik dwaas. Het gaf een
gevoel van onwezenlijkheid om na dertig jaar in hetzelfde decor te stappen.6
Dat alles niet echt bij het oude is gebleven wordt duidelijk tijdens de gijzeling, waarbij
zelfs doden vallen, al gebeurt dat laatste min of meer per ongeluk. Het weerzien met
Indonesië lijkt op die manier een melodrama te worden. De hoofdfiguur blijft na de
avond van de gijzeling ontheemd achter in het hotel. De laatste zinnen van het boek
luiden: ‘Uit de donkere middentuin steeg een chronisch en scherp gonzen op. “Het

Indische Letteren. Jaargang 23

8
krekelen van de sjirps”, dacht ik. Ik was doodmoe.’ Ironie tot de laatste snik. ‘Hans,
de hoofdfiguur’, schrijft Aad Nuis in zijn kritiek, ‘strompelt onttakeld het boek uit,
net zoals hij er in gestrompeld is, zelfkennis en zwarte humor zijn enige toeverlaat.’7
Ik wil nu terugkomen op zijn reisboeken en in het bijzonder op Vanonder de
koperen ploert. Het verscheen in 1975, in een periode waarin het toerisme vanuit
Nederland naar Indonesië goed op gang begon te komen. President Suharto wilde
buitenlanders naar het land trekken en gaf grote bedragen uit aan de bevordering van
de veiligheid en het toerisme. Veel Nederlanders, die in Nederlands-Indië hadden
gewoond en gewerkt, richtten in die tijd hun aandacht op Indonesië en er volgde een
massavertrek van mensen die zich afvroegen hoe ‘hun’ Indië van vroeger er nu uit
zou zien en of de zonnige glans die over hun jeugd lag echt was geweest.
In allerlei tijdschriften - met het Indische tijdschrift Tong Tong aan kop - verschenen
verhalen over hoe alles hetzelfde was gebleven of hoe alles juist ingrijpend was
veranderd. Met name in Tong Tong werd aan de nostalgie wel een erg grote plaats
geschonken in de verhalen over het weerzien. De woede van Lilian Ducelle op de
schrijver van Vanonder de koperen ploert, waar ik eerder over sprak, is in dat licht
bezien dan ook heel verklaarbaar. Hans Vervoort wilde ook laten zien dat het land
van ‘Toen Vroeger’ veranderd is in het huidige moderne Indonesië met vaak
onaangename kanten. Ik noem er een paar: het vaak asociale verkeer van mensen
onderling, het autoritaire optreden van de gezagsdragers, de verhouding tot de
bedienden, het schaamteloze afdingen of het brute voordringen in rijen wachtenden.
Hans Vervoort zag die dingen en gaf ze een plaats in zijn reisverhaal, maar zonder
ze als ‘beroepsherinneraar’ te willen verklaren of te vergoelijken. Hij schrijft: ‘Je
blijft toerist en buitenstaander, ook al heb je Indische jeugdherinneringen om op te
steunen.’ Omdat die jeugdherinneringen echter wel degelijk blijven meespreken
hanteert hij in zijn verhaal een hele sobere onopgesmukte stijl, laconiek en vol humor.
Een voorbeeld: ‘Het is zes uur in de avond, de nacht valt als een baksteen, om ons
heen groeit snel een groepje langharige jongens die met de kinderen spelen, maar
vermoedelijk ook met een koffer genoegen zouden nemen. Wij besluiten op de koffers
te letten, kinderen zijn hier in overvloed.’ Nog een voorbeeld. In Yogya vindt hij een
hotel dat gedreven wordt door een nogal bazige Indonesische dame, die door hem
als volgt wordt gekarakteriseerd:
Ze is vroeger parlementslid geweest en heeft Europa en Amerika bereisd
in die rol. 's Avonds proberen we wel eens gesprekken met haar aan te
gaan, maar het lukt niet al te best. Ze kleedt zich in gordijnachtige, over
de grond slepende jurken en doet nog het meest denken aan Doddeltje uit
de Bommelverhalen.8
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Zo diende men - vonden nogal wat Tong Tong-lezers destijds - niet over Indonesië
te schrijven, daarvoor waren kennelijk de herinneringen nog te dierbaar. Maar Hans
Vervoort besefte maar al te goed dat de moderne Indonesiër hem nu ook zag als een
‘vreemdeling’, een toerist onder de andere toeristen, en niet als een wijze begrijpende
oom van overzee. Hij verwoordt het als volgt:
Nee, je bent als vreemdeling een kijknummer, wat ons vreemd voorkomt
want blanken zijn hier honderden jaren te zien geweest en worden nog
dagelijks op het tv-scherm vertoont. [...]
Tijdens een feestdag bezoeken we de Bandungse dierentuin. Het is er
razend druk, het glooiende terrein is zo dicht bezet dat de dierenhokken
nauwelijks meer te zien zijn. Terwijl we er wat rondscharrelen merk ik
ineens dat het geluid van de menigte afneemt. Ik kijk op en zie een paar
duizend man naar ons kijken. Het is een enerverende gewaarwording.9
Inderdaad enerverend, letterlijk dus ‘zenuwachtig makend’. Maar juist om die visie
is het boek thans nog altijd een heel bijzonder reisverhaal te noemen.
Zijn tweede reisverhaal nu, Retourtje tropen. In 2004, dertig jaar na Vanonder de
koperen ploert, onderneemt Hans Vervoort opnieuw in gezelschap van zijn echtgenote
een rondreis door het Indonesië van nu. Maar deze keer allesbehalve als ‘backpacker’,
maar met een geheel verzorgde reis, auto met chauffeur, verblijven in viersterrenhotels
en copieuze maaltijden in dure restaurants. Toch zit ook dit reisverslag weer vol met
humor, ironie en relativerende beschouwingen. Duidelijk het relaas van de schrijver
van Indië ‘Toen Vroeger’ en het Indonesië van ‘Nu Morgen’. Op de eerste bladzijde
wordt al verwezen naar een roman van Madelon Székely-Lulofs als Vervoort in
Medan in het vroegere hotel De Boer wil overnachten, maar ook in 2004 krijgt de
nostalgie nog steeds weinig kans. Hij beschrijft het Tip Toprestaurant in de
Sumatraanse hoofdstad als volgt:
De sfeer is die van Toko Oen in Malang of Semarang of IJssalon Zangrandi
in Surabaya: toeven in de wereld van je ouders. Ook nu nog kan je op die
plaatsen oudere Indonesische dames thee zien drinken, duidelijk een
nostalgisch uitje van een groepje generatiegenoten. Maar deze ochtend
zitten in Tip Top alleen een paar jonge Indonesische zakenlieden met een
kop koffie voor zich. [...] We drinken een ijskoffie en gaan dan maar weer
snel verder. Nostalgische plekken werken alleen als je er zelf
jeugdherinneringen aan hebt.10
Retourtje tropen eindigt met een hoofdstuk getiteld ‘Indrukken achteraf’, waarin hij
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Jongenskoortje Soerabaya 1948 (auteur bovenste rij, tweede van links)

moet constateren dat het land op de goede weg is en dat de vooruitgang, hoewel
traag, steeds beter op gang komt. Hij besteedt in deze korte beschouwing ook aandacht
aan de invloed van de Islam, een zaak waaraan je tegenwoordig niet voorbij kunt
gaan. Zijn oordeel luidt dat het best meevalt:
Natuurlijk, vooral in berg en dal hoorde je geregeld het hoorngeschal
vanuit de moskee, soms van meerdere kanten. En de pijl die de richting
van Mekka aangeeft (de klibat) is in elke hotelkamer aangebracht op het
plafond of tot mijn verrassing zelfs een keer in het laatje van een zeer
verplaatsbaar bureau. En inderdaad zie je geregeld vrouwen en meisjes
met een hoofddoekje om, doorgaans in vrolijke kleuren. Maar nergens
kreeg ik het gevoel van beklemming dat je bekruipt bij beelden uit Iran
en andere fundamentalistische moslimlanden.11
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Als een soort nabeschouwing kom ik tot besluit nog even terug op de verhalenbundel
Kind van de Oost, omdat daarin toch vooral het literaire werk van de schrijver ligt
besloten. Hoewel het boek door de samenbundeling van allerlei losse verhalen en
sfeerstukjes een wat hybridisch karakter heeft, is het mijns inziens toch niet anders
te lezen dan als een zoektocht naar de ware betekenis van ‘Toen Vroeger’. Het lijkt
erop dat de auteur nu terugkijkend af wil van die versluierende naam. Of hij kort en
goed wil definiëren wat in zijn verleden Indië, Indonesië of Indisch Nederland is
geweest. De schrijver wil kennelijk helderheid in het woud van herinneringen, wil
grenzen trekken, afbakenen en... kleur bekennen. In Kind van de Oost beschrijft hij
een gebeurtenis, die hij al eerder verwoordde in Vanonder de koperen ploert en die
kennelijk voor de schrijver van belang is. Het is mogelijk de sleutel tot beter begrip
van zijn werk:
Ik paste niet meer in wat ik tot dan toe steeds als mijn thuisland had
beschouwd. Het moment waarop dat tot me doordrong, staat in mijn
geheugen gegrift. Tijdens een feestdag bezochten we met de kinderen de
dierentuin van Bandung. Het was er razend druk, het glooiende terrein zo
dichtbevolkt dat de dierenhokken nauwelijks meer te zien waren. Toen
we door het toegangshek liepen, merkte ik ineens dat het geluid van de
menigte afnam. Het werd stil. Ik keek op en zag duizend hoofden naar ons
kijken. Een enerverende gewaarwording. Als blank kind viel ik vroeger
nooit op in het straatbeeld, blanken hoorden erbij in de koloniale tijd. Maar
nu besefte ik ineens: ik val hier op, ik ben een vreemdeling. Nu hoor ik
nergens meer bij.12
Hoe erg is het om ‘nergens’ meer bij te horen? Kan men gelukkig zijn zonder ergens
bij te horen? En dat voor een auteur die de wereld om hem heen zo relativerend
beschrijft. Hans Vervoort geeft zelf tot besluit het antwoord:
's Avonds eten we bij een naburig kraampje waar ze ons Maleis steeds
beter gaan verstaan. Daarna zitten we bij een olielampje op het platje voor
onze kamer en kijken naar de sterren. En ineens besef ik dat ik gelukkig
ben. Dit is weliswaar mijn land niet meer, maar wat kan het schelen: ook
vreemdelingen mogen houden van een mooi land als dit. Of niet soms?
Nu ik - ruim dertig jaar later - terugkijk op onze reis in 1974 naar het land
van herkomst, is dat de belangrijkste les geweest van het weerzien met
Java. Het verlangen naar mijn geboorteland kreeg een andere vorm nu ik
had gemerkt dat het niet meer mijn land was. Het heimwee veranderde in
een algemeen verlangen naar tropische streken en die bezochten we graag
en veel in de jaren die volgden.
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Helemaal Nederlander werd ik nooit, het klimaat staat dat in de weg. Maar
's zomers, als de avonden lang en loom zijn en wolken statig voorbij zeilen
in de donkerblauwe lucht, dan krijg ik wel eens het gevoel dat ik hier thuis
begin te raken. En dat gevoel hou ik niet meer tegen.13
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Muziek en literatuur als scharnier voor integratie1
Fridus Steijlen
Op een vrijdagavond eind augustus 2006 zat ik tijdens het Zeeland Nazomer Festival
op een tijdelijke tribune die was opgesteld op de plek waar in de jaren vijftig het
woonoord Westkapelle gevestigd was. Het woonoord, inmiddels opgeslokt door een
boerenbedrijf, maar waarvan de in hoefijzer opgestelde barakken nog zeer duidelijk
herkenbaar zijn, was in het midden van de jaren vijftig het decor van een clash tussen
principiële Molukkers die de wet overtraden en een overheid die met veel
machtsvertoon het verzet wilde breken. Er werd door Nederlandse politiemensen
geschoten en er vielen gewonden. Arrestatie van de opstandige Molukse mannen liet
de, zich eveneens verzettende, Molukse vrouwen met hun kinderen achter zonder
inkomen en voedsel. Er heerste honger, dit was in 1956.
In 2006 waren de barakken het decor van de voorstelling De Vrouwen van Kamp
Westkapelle, gespeeld door de Molukse theatergroep Delta.2 Een voorstelling, die
door de locatie extra indrukwekkend was. Op die exacte plek hadden 50 jaar en een
kleine maand eerder, rond hetzelfde uur dat wij daar zaten, schoten geklonken, in
die kouder wordende Zeeuwse avondlucht. Ik had al ooit mensen geïnterviewd die
erbij waren geweest, maar het ‘invoelen’ via het theater op de locatie gaf een nieuwe
dimensie. In het stuk wordt het biografische verhaal retrospectief verteld door een
vrouw die het toen meemaakte, haar broertje aan de honger verloor en ‘nu’, aan de
vooravond van haar dochters huwelijk, het voormalige kamp opnieuw bezoekt.
Meerdere malen tijdens de voorstelling kreeg ik het gevoel dat ik keek naar een
uitmuntende en beeldende samenvatting van een deel van de studie naar de Molukse
geschiedenis die ik met een collega net had afgerond. Niet alleen vanwege de
gebeurtenissen uit het verleden, maar ook vanwege de manier waarop de vertelster
haar geschiedenisperspectief neerzette: als iemand met een duidelijke Molukse
achtergrond en geschiedenis, maar tevens geworteld in Nederland.
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Integratietraject
Als één ding duidelijk werd in ons onderzoek is het dat de integratie van Molukkers
geen lineair parkoers had afgelegd. Er was geen sprake van een rechtlijnig traject
van isolement in 1951 naar integratie in 2006. Het is ondoenlijk om hier de
ontwikkeling van het integratieproces in alle nuances en complexiteit te schetsen.
Laat ik wel een poging doen om de grote lijn aan te geven.
In de eerste fase van het verblijf domineerden segregatie en non-integratie. Zowel
Nederlanders als Molukkers onderschreven het uitgangspunt dat Molukkers niet
moesten integreren en hier tijdelijk zouden zijn. Molukkers ‘genoten’ een volledige
verzorging door de Nederlandse overheid, zoals een centrale verstrekking van voedsel
en kolen in de woonoorden, en werden bijvoorbeeld niet aangemoedigd deel te nemen
aan het arbeidsproces. In cultureel opzicht was er sprake van een begin van integratie.
Men schafte bijvoorbeeld (brom)fietsen, radio's en andere ‘moderne westerse’
goederen aan.
Een belangrijke wijziging vond plaats in 1956 met de invoering van de Zelfzorg.
Daarmee startte een tweede fase. Nog steeds was de overtuiging dat de Molukkers
tijdelijk in Nederland waren en dat er geen sprake hoefde te zijn van integratie. Ook
het voortdurende conflict over de verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering
voor de situatie van de Molukkers zorgde ervoor dat de Molukkers en de Nederlandse
samenleving niet dichter bij elkaar kwamen te staan.
De volgende stap in de richting van integratie was de overgang van de woonoorden
naar woonwijken, aan het begin van de jaren zestig. Dit was de derde fase. Het was
nog niet de intentie om de Molukkers volledig te integreren in de Nederlandse
samenleving. Wel was het de bedoeling hun sociaal-economische positie te verbeteren
en de macht van hun belangenorganisaties te doorbreken. In de wijken kwamen
Molukkers fysiek dichter bij de Nederlandse samenleving te staan en werd hun
geïsoleerde positie enigszins doorbroken. Er veranderde echter weinig aan de
structurele integratie van Molukkers. De gerichtheid op een terugkeer naar de
Molukken bleef, evenals de afwijzing van de Nederlandse omgeving.
De opleving van het RMS-ideaal vanaf het midden van de jaren zestig was het
begin van de vierde fase. Veel Molukkers in Nederland wilden na het einde van het
verzet op Seram iets doen voor hun ideaal. Tegelijk vond een generatiewisseling
plaats. De tweede generatie kwam op en vond nieuwe inspiratiebronnen in volkeren
die streden voor onafhankelijkheid. Hierdoor veranderden ook hun actiemethoden,
waarbij gewelddadige confrontaties in de vorm van gijzelingsacties niet werden ge-
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schuwd. Omdat zij van Nederlandse zijde weinig begrip vond en zich afgewezen
voelde, bleef ook deze generatie tegenover de Nederlandse samenleving staan. De
gijzelingsacties in 1975, 1977 en 1978 waren dé publieke uiting van een Molukse
oriëntatie die lijnrecht stond tegenover een identificatie met de Nederlandse
samenleving. Het ministerie van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM)
gaf in dezelfde periode een impuls aan het welzijnswerk onder Molukkers door in
de wijken stichtingen voor de samenlevingsopbouw te introduceren. Deze werden
opgezet naar westers model en concurreerden met de bestaande Molukse instituties
in de wijken. Vooral de tweede generatie maakte gebruik van deze nieuwe instellingen,
van waaruit zij gesubsidieerd tegen de Nederlandse overheid en de eigen leiders kon
ageren. Een andere ontwikkeling was het ontstaan van het Inspraakorgaan Welzijn
Molukkers (IWM), dat geheel uit Molukkers bestond. Het ontstaan van het IWM
was een teken van integratie. De top van de organisaties had zich cultureel aangepast
aan de spelregels van de Nederlandse overheid. Het was ook een teken van
emancipatie: weg met de betutteling.
Het gevoel dat de radicale politieke weg doodliep en de behoefte om iets te doen
aan de groeiende sociale problematiek, zorgden onder Molukkers voor een
herbezinning op hun positie in Nederland. Dit was de vijfde fase. De belangrijkste
verschuiving in de positiebepaling van Molukkers was het begin van twijfel aan de
tijdelijkheid van hun verblijf in Nederland. Onderdeel van deze ‘veranderende’
Molukse identificatie was ook een nieuwe relatie met de Molukken. De toekomst
van de Nederlandse Molukkers lag niet meer vanzelfsprekend in de Molukken, maar
men ontwikkelde wel nieuwe intensieve relaties met familie op de Molukken en
raakte betrokken bij ontwikkelingsprojecten. Dit opende de deur naar de bereidheid
te gaan investeren in een toekomst in Nederland. Het was het einde van een
ballingenpositie. Het werken aan de verbetering van hun sociaal-economische positie
gebeurde vanuit eigen Molukse instituties. Molukkers hechtten daaraan ook veel
waarde, in de overtuiging dat zij het anders deden dan Nederlandse of algemene
instellingen. Dat ‘anders’ was ‘Moluks’.
De samenwerking met de overheid kwam onder druk te staan toen de Molukkers,
in het kader van het algemene minderhedenbeleid, in 1982 ‘degradeerden’ tot één
van de vele minderheden. Een gezamenlijke inzet van Molukkers en meerdere
ministeries leidde tot de Gezamenlijke Verklaring, de historische overeenkomst in
1986, om alsnog iets te doen aan het wegwerken van sociaal-economische
achterstanden. Met die Verklaring, waarmee ook het KNIL-hoofdstuk werd gesloten,
begon de zesde en laatste fase. De jaren negentig vormden een decennium waarin
ge-
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staag werd gebouwd aan het verbeteren van de structurele integratie van Molukkers.
Molukkers wilden dat nog steeds vooral vanuit eigen organisaties doen.
De langzaam groeiende identificatie met de Nederlandse samenleving kreeg een
terugslag toen in 1999 in de Molukken een conflict uitbrak. De Molukkers vonden
toen in hun ogen onvoldoende solidariteit bij de Nederlandse samenleving en regering
voor hun ongerustheid. Dit zorgde ervoor dat in ieder geval een deel van de Molukkers
weer ambivalente gevoelens kreeg jegens Nederland. De verbetering van de
sociaal-economische positie van Molukkers sinds 1986 bleek in 2001 te stagneren.
Wat overigens niet wegneemt dat veel meer Molukkers dan voorheen succesvol
deelnamen aan de Nederlandse samenleving.

Molukse identiteit
Wat zijn in de afgelopen vijfenvijftig jaar de dominante aspecten van de Molukse
identiteit geweest? Het overheersende element was het RMS-ideaal: het verlangen
terug te keren naar een vrije Molukken, wat Molukkers tot ballingen in Nederland
maakte. ‘Moluks’ kon daarom ook niet samengaan met ‘Nederlands’. Het RMS-ideaal
was dominant gedurende de eerste vier hierboven beschreven fasen, dus vanaf de
aankomst tot het einde van de jaren zeventig. Naast dit ideaal bepaalden ook de
dorpen van herkomst, religie en etniciteit de identiteit van de Molukkers. Een aantal
minderheidsgroepen keerde zich af van de RMS-hoofdmoot. Deze situatie bleef tot
het midden van de jaren zestig min of meer hetzelfde. De radicale invalshoek van
de tweede generatie maakte de Molukkers van afwachtende ballingen tot een
revolutionaire voorhoede. De minderheden die zich van dat ideaal hadden afgekeerd,
kwamen daardoor nog meer in de schaduw te staan.
Het keerpunt kwam in de periode van heroriëntatie na de gijzelingen. De betekenis
van het RMS-ideaal veranderde: Molukkers uit Nederland hoefden, voor hun gevoel,
niet meer terug te keren als er een RMS zou komen. Het RMS-ideaal betekende
voortaan in eerste instantie zelfbeschikking voor Molukkers op de Molukken. Door
deze heroriëntatie werden ook andere elementen van het Molukse culturele erfgoed,
zoals de adat, geherwaardeerd en kwamen er nieuwe cultuursymbolen. Met deze
symbolen en hun culturele bagage konden Molukkers zich onderscheiden van andere
etnische groepen in Nederland en van Nederlanders, de Molukse identiteit hoefde
niet meer oppositioneel gedefinieerd te worden.
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De culturele creatieve explosie
Een belangrijk scharniermoment was de culturele en creatieve explosie die eind jaren
zeventig/begin jaren tachtig binnen de Molukse gemeenschap plaatsvond. Die heeft
mijns inziens het fundament gelegd voor de veelkleurigheid van de Molukse identiteit
zoals die nu is. Op allerlei terreinen zien we in die jaren activiteiten ontstaan waarin
wordt ‘gespeeld’ met de Molukse identiteit. Molukkers gaan op zoek naar hun
culturele erfgoed en geven hun kinderen namen die daaraan zijn ontleend, in plaats
van de traditionele en bijbelse namen die gemeengoed waren. Ook zien we in
tekeningen symbolen terug ontleend aan dat culturele erfgoed. Tot het midden van
de jaren zeventig domineerden politieke symbolen en de kleuren van de Molukse
vlag. Laten we naar enkele van de nieuwe creatieve activiteiten kijken.
Als eerste moet worden genoemd het blad Tjengkeh dat vanaf 1978 verschijnt. De
thema's in dit onafhankelijke maandblad betroffen de traditionele politieke en
historische thema's, maar ook de dagelijkse beslommeringen en de vragen die voor
jongeren actueel waren geworden: mag ik samenwonen? Hoe zit het met scheidingen,
gemengde huwelijken en mijn carrière? Molukse media waren erg belangrijk in de
verspreiding van ideeën en als inspiratiebron voor nieuwe creativiteit. Naast Tjengkeh
waren er de bladen van politieke groepen als Gerakan Pattimura en Pemuda 20 Mai,
het gratis blad Marinjo van het Inspraakorgaan, het blad Soeara Rajat, meerdere
lokale bladen en radio. De dynamiek van deze Molukse media werd ondermeer
duidelijk op een discussiedag over Molukse media in 1984. De dialoog die op deze
studiedag werd gevoerd was open en gericht op vragen als: wat hebben de Molukse
media ons te bieden, wat kunnen we met die media, hoe communiceren we met
elkaar, hoe presenteren we ‘onszelf’ als Molukkers in die media, hoe onafhankelijk
zijn we. Het belang van tot wasdom komende eigen media - het steeg boven het
niveau van clubblaadjes en mededelingenorganen uit - was dat niet alleen reflectie
op de eigen positie mogelijk werd, ook ontstond ruimte voor nieuwe gedachten.
Het was ook een periode waarin emancipatiebewegingen binnen de Molukse
gemeenschap actiever werden. Zeer belangrijk was de opkomst van een op westerse
leest geschoeide Molukse vrouwenbeweging. Deze zorgde voor nieuw elan onder
Molukse jongeren. Maar ook op politiek terrein vond emancipatie plaats: het werd
mogelijk om verschillende politieke stromingen volwaardig naast elkaar te hebben.
Een weerslag van die liberalisering is te zien in de stands die tijdens een evenement
van Tjengkeh in Paradiso aanwezig waren. Het Indonesië Comité (de linkse
solidariteitsbeweging met Indonesië) stond daar naast het LAc (een lobbygroep van
oud ge-
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gijzelden) en Papoea vertegenwoordigers. Deze combinaties waren eerder op een
Molukse manifestatie niet denkbaar. In de aula van de Vrije Universiteit werd op
een culturele avond van het Indonesië Comité door Molukkers de Internationale in
het Indonesisch gezongen. Tekenend voor de emancipatie was ook de deelname van
het koor Merantau (‘ballingschap’) aan een Zuid-Afrika koren project. Een Moluks
koor manifesteerde zich daarin als solidaire groep, gebroederlijk of gezusterlijk naast
andere koren uit Nederland en Engeland.

Muziek en literatuur
Een volgende culturele explosie die genoemd moet worden vond plaats op
muziekgebied. Een voorbeeld is de Moluccan Moods programmering in Paradiso
vanaf 1982. Het doel van deze concertserie was niet alleen de Molukse muziek bij
een breder publiek bekend te maken, de organisatoren wilden Molukse muzikanten
ook stimuleren. Er ontstond een succesvol Moluks popcircuit dat maandelijks vele
honderden luisteraars trok. Moluccan Moods was een soort nationale ‘alun alun’,
een dorpsplein waar Molukkers uit het hele land bij elkaar kwamen, maar waar ook
de rest van jong Nederland kwam kijken en de Molukkers zag op een andere manier
dan in het midden van de jaren zeventig. Eind 1982 kwam een speciale
grammofoonplaat uit waarop de tien beste Molukse bands stonden die dat jaar bij
Moluccan Moods hadden opgetreden. Deze plaat bood een mooie doorsnede van wat
de Molukse muziekscène op dat moment te bieden had. Van experimentele muziek
door de groep Perlawanan tot ska met maatschappijkritische teksten door H-Gang
en de wat traditioneler klinkende muziek van Umatilla. Overigens is de plaat ook in
Indonesië uitgekomen, namelijk illegaal gekopieerd op een cassette. Opvallend was
dat daarop de maatschappij kritische H-gang (Buka Mata Sama: open samen de ogen)
ontbrak, evenals Perlawanan (‘verzet’), die in het Nederlands zong.
Ook op literair terrein en in het theater ontstonden tal van nieuwe initiatieven. Er
werden literaire avonden georganiseerd, waar ook Molukkers optraden, ook uit de
eerste generatie. Zo trad dominee Metiarij op tijdens een literaire avond in Groningen.
Enkele theatergroepen ontstonden: Tifa en iets later Delta. Zij brachten voorstellingen
die waren geïnspireerd op de Molukse geschiedenis. Maar ook een groep als Dengan
Harapan uit Zeeland die expliciet sociale problemen onder Molukkers via het toneel
aan de orde wilde stellen. Er ontstond een circuit van Molukkers die zich literair
uitten. De meesten in dichtvorm, vaak met een autobiografisch karakter. In
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het midden van de jaren tachtig debuteerde Frans Lopulalan met zijn roman Onder
de sneeuw een Indisch graf, die eveneens een autobiografisch fundament had. Voor
sommigen hadden de gedichten en het proza ook een therapeutisch doel. Een expliciet
voorbeeld daarvan is Abe Sahetapy, een van de eerste treinkapers, die enkele
autobiografische boekjes het licht deed zien en ook enkele gedichten.
Opvallend is dat er nog weinig studie is verricht naar de literair culturele uitingen
van Molukkers. In maart 1995 publiceerde Indische Letteren een special over
Molukkers, naar aanleiding van een dag in het Moluks Historisch Museum,3 en later
refereerde Bert Paasman, ook in Indische Letteren (september 2005), aan Molukse
auteurs4. Maar het bleef bij het noemen van namen. In de eerder genoemde special
deed Otjep Rahantoknam verslag van de organisatie van een literaire avond in
Groningen. Deze avond leidde tot een ware ontdekkingstocht, want naderhand bleek
dat er ook elders in Nederland nog dichters waren die zij op dat moment niet kenden.
In najaar 2007 verscheen Wonder en Geweld, een thematische bloemlezing over de
relatie tussen de Molukken en Nederland, waarin onder andere Molukse schrijvers
uit Nederland zijn opgenomen.5 Een inhoudelijke analyse van het literaire werk is er
echter nog niet. Persoonlijke belevenissen en emoties zijn vaak inspiratie voor poëzie,
daarom kan het bestuderen van die poëzie zoveel leren over de samenleving van de
schrijver.
Een duidelijke exponent van de veranderingen in de Molukse samenleving is de
dichter Eddy Supusepa. Supusepa komt uit de linkse hoek van het politieke spectrum,
was oorspronkelijk RMSer en al dan niet actief in de bevrijdingsfronten. Hij hoort
ook bij de eerste groep die de sociale academie ging volgen en actief werd in het
welzijnswerk (de drugshulpverlening). In 1978 ging hij voor het eerst naar Indonesië
en ontdekte dat de bevolking gebukt ging onder een militaire, in zijn woorden
‘fascistische’ dictatuur. Op zijn reizen en terug in Nederland begon hij zijn gevoelens
in gedichten onder woorden te brengen. Zoals ook anderen dat deden, maar Supusepa
gaf zijn gedichten uit, in 1980 en 1981, in drie boekjes, en doneerde de opbrengsten
aan de politieke slachtoffers van het Suharto regiem via het Komitee Indonesia. Een
van de boekjes heette Setia kepada gunung tanah. De titels van zijn gedichten verraden
de verschuivende oriëntaties: ‘Vietnam I en II’, ‘Laos’, ‘Kampuchea I en II’,
‘Guerillo’, ‘Partai Kominis’, ‘Fretilin’. Het zijn oriëntaties op linkse bewegingen en
solidariteit met het Fretilin die we hier terug zien. Maar ook de bewustwording over
de rol van Molukkers in de Indonesische nationalistische beweging, zoals bv. in een
gedicht opgedragen aan de Sarekat Ambon : ‘Untuk Alexander Yakob Patty’. Deze
internationaal en Indonesisch georiënteerde gedichten worden gespiegeld met
gedichten over de lotgevallen van ‘zijn voormalige’ kompanen in Nederland:
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Uit: Eddy Supusepa, Setia kepada gunung tanah; sajak-sajak, 1980

over de zes omgekomen gijzelnemers uit de Punt, Molukkers in de gevangenis en
de lotgevallen van de Molukse gemeenschap in het algemeen. De gedichten in deze
bundel, wellicht meer dan die in zijn latere, laten zien dat er een scharnierbeweging
was in de oriëntatie van Molukkers, op hun positie in Nederland en op hun relatie
met de Molukken. Een van de gedichten waar ik dat heel sterk naar voren vind komen
is ‘Pertemuan di Ambon’. In een typisch Moluks Maleis laat hij ons delen in zijn
bedenkingen over, en eigenlijk ook schaamte voor, het gedrag van Molukse tantes
uit Nederland in Ambon.6 Supusepa ergert zich aan het taalgebruik en de houding
van de Molukse tantes die zich in Ambon schijnbaar duidelijker dominant profileren
dan in Nederland. Hij vraagt zich af waar het naar toe moet met de relatie met de
familie als het zo doorgaat. En dat is cruciaal. Supusepa was getuige van veranderde
verhoudingen, de Molukse tantes uit Nederland en die uit de Molukken waren vanaf
1951 reeds ieder hun eigen weg gegaan. Met deze gedichten legde Supusepa als het
ware vast dat er een nieuwe richting ingeslagen werd. Het verwerken van deze
ervaringen was onderdeel van het leggen van een fundament voor een nieuwe Molukse
identiteit, die niet meer gedomineerd werd door ballingschap.
Waarom hecht ik zoveel waarde aan deze culturele en creatieve explosie als schar-
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nierpunt voor de integratie van Molukkers en de ontwikkeling van de Molukse
identiteit? De sfeer waarin deze culturele explosie tot stand kwam was positief. Het
was geen afzetten meer tegen de Nederlandse omgeving in politiek opzicht, wel laten
zien dat Molukkers een eigen cultuur hebben. Na het wegvallen van de dominantie
van het RMS-ideaal en de terugkeergedachte, was ruimte ontstaan voor reflectie.
Men zong over werkloosheid en druggebruik, men spiegelde zich aan het Moluks
culturele erfgoed in het theater en men was ook kritisch over zichzelf. Om een
metafoor te gebruiken: het lijkt achteraf op het inrichten van een huis. Iedereen die
een nieuw huis betrekt wil zich er senang voelen: een eigen sfeer creëren door nieuwe
meubels te plaatsen en te beslissen welke oude meubels mogen blijven. De culturele
explosie was, anders gezegd, een stap in de creatie van een Molukse ambiance om
zich ook hier thuis te voelen, zonder de Molukken te vergeten. En (!) zonder de ogen
te sluiten voor wat er verderop in de straat gebeurde, zoals mag blijken uit het nummer
‘toekomstdroom’ van H-Gang uit 1982 waarin gerefereerd wordt aan de atoombom,
kernenergie en de invloed van de (toenmalige) Amerikaanse president Ronald Reagan.

Slot
De vrouw uit het verhaal van De Vrouwen van Kamp Westkapelle, waarmee deze
bijdrage begon, kwam naar het voormalige kamp aan de vooravond van haar dochters
huwelijk. Zij heeft een kistje bij zich met daarin een gouden ‘tutuk konde’, een
haarspeld. Deze tutuk konde is een erfstuk dat zij van haar moeder heeft gekregen
en welke zij aan haar dochter moet doorgeven. Zij twijfelt of zij daar rijp voor is, of
ze het wel wil. De tutuk konde werd indertijd, toen haar overleden broertje honger
leed, niet verkocht, terwijl het wellicht zijn leven had kunnen redden. Als uitweg uit
haar dilemma begraaft ze de tutuk konde voor het raam van hun vroegere
barakwoning. Deze laatste scène van De Vrouwen van Kamp Westkapelle is
symbolisch en kan verschillend worden geïnterpreteerd. De tutuk konde werd
begraven op de plek waar men ook wel de navelstreng van baby's begroef. Het kan
symbool staan voor de keuze om de geschiedenis niet meer door te willen geven, of
in ieder geval achter zich te willen laten. Maar wat de symbolische betekenis ook is,
het gevolg is dat archeologen ooit op die plek een Molukse tutuk konde zullen
opgraven, als tastbaar bewijs dat de aanwezigheid van Molukkers in Nederland
onlosmakelijk onderdeel is geworden van de geschiedenis van die plek. Ook de
overblijfselen van de barakken
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zullen deel uitmaken van die bewijsvoering. De Molukse geschiedenis laat
onmiskenbaar sporen na, waarmee Molukkers een eigen plek innemen in het huidige
Nederland. Niet alleen in de vorm van de restanten van de woonoorden, of het Moluks
Museum in Utrecht, maar ook in de vorm van de muziek, de gedichten en het theater
waarnaar ik in augustus 2006 zat te kijken, waarvan de theatergroep ook was ontstaan
in de jaren tachtig.
Fridus Steijlen is antropoloog en als onderzoeker verbonden aan het KITLV. Hij
houdt zich onder andere bezig met de Molukkers in Nederland en schreef hierover
zijn proefschrift RMS: van ideaal tot symbool: Moluks nationalisme in Nederland
1951-1994 (1996). De meest recente publicatie is uit 2006: In Nederland gebleven:
De geschiedenis van Molukkers 1951-2006

Eindnoten:
1 Deze bijdrage is gebaseerd op het onderzoek In Nederland gebleven. Een eerste versie van deze
bijdrage werd uitgesproken op de presentatie van het onderzoek op 14 oktober 2006 in het
Moluks Historisch Museum te Utrecht. Smeets, Henk en Fridus Steijlen. In Nederland Gebleven.
Amsterdam: Bert Bakker, 2006
2 Zie over Theatergroep Delta: http://www.theatergroepdelta.nl.
3 Indische letteren: tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde 10(1995)1
4 Paasman, Bert. ‘De Muze Buitengaats: een heroriëntatie op de Indisch-Nederlandse dichtkunst’.
In: Indische Letteren: tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde 20(2005)3,
p. 163-195
5 Straver, Hans. Wonder en Geweld: de Molukken in de verbeelding van vertellers en schrijvers.
Utrecht: LSEM, 2007
6 Supusepa, Eddy. Setia kepada gunung tanah; sajak-sajak. Rotterdam: het Progressieve boek,
1980

Indische Letteren. Jaargang 23

23

Noodrantsoen moet je doen
Hoe de geest overleeft; voor, in en na Japan, 1942-1981*
Hanna Stouten
Intro
Mijn vader ontrolde het rood-wit-blauw en stak de stok in het houdertje boven de
voordeur. Het was een spannende dag midden juni 1946. ‘Als ze er zijn halen we de
vlag binnen, dus als je straks uit school komt weet je bij de hoek van de straat of je
hard moet lopen.’ Mijn oom Flip Stouten, zijn vrouw Lotte en hun twee kinderen (9
en 12) kwamen met de Tegelberg uit ‘Indië’ aan in Rotterdam, en zouden voorlopig
bij ons in Leeuwarden inkwartieren.
Wij, de Hollandse kinderen keken met enige schroom naar de vriendelijke maar
zwijgzame oom die in Japan in de loodmijnen had moeten werken. Uit de keuken
kwam een heerlijke nieuwe geur, gebakken pisang. De vier volwassenen hadden het
druk met elkaar. Pas boven op de zolder waar we met vijf kinderen bivakkeerden,
kregen wij enig idee. Het neefje en nichtje hadden met hun moeder op Java
(Ambarawa) in het kamp gezeten, onkundig van verblijfplaats en lot van hun vader;
zij hadden in de rij gestaan voor een schep kokend water om de stijfsel tot eetbare
pap te maken (de stamppot uit onze Friese gaarkeuken veranderde in vorstelijk
voedsel). We leerden hun kampliedjes: ‘Rij maar door, tenno heika (uwe majesteit
de keizer), rij maar door, naar het land van de Jappen waar je woont; alle meisjes
van de stad heb je één voor één gehad, rij maar door tenno heika, rij maar door’;
‘tanno-rijkar’ zongen we, en al gauw ‘autotufkar’. Zo ga je om met wat je niet verstaat.
We leerden ook het kamptaaltje spreken waarmee moeders en kinderen ‘de Jap’ die
een beetje Nederlands dreigde op te pikken, misleidden: waar mogelijk tussen een
medeklinker en een klinker ‘ep’ inlassen: dus: ‘veepij gepaan nepaar beped.’
Later zouden wij de echte belevenissen wel gaan begrijpen, dachten we.
‘De echte belevenissen’, weten wij nu, bestaan niet, en het ambitieuze ‘begrijpen’
is in zestig jaar bijgesteld tot een voorzichtig ‘pogen te verstaan’. De
oorlogsdocumenten aangetroffen in een recentelijk geopende map, geven ons een
tweede kans.
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Lotte Stouten-Södergreen (1912-1986), heeft haar herinneringen aan Ambarawa
kamp 6 en de Bersiap (december 1941 tot februari 1946) opgeschreven, waarschijnlijk
in 1981; zij doet beeldend verslag van het leven van alledag in en rond barak 4: haar
kinderen ondanks hongeroedeem, malaria of mazelen een beetje rekenen en taal
bijbrengen, 's nachts wacht lopen, een blikje Capstan sigaretten ruilen voor
vitaminetabletten, aan haar man denken en waken over diens leica die zij niet had
ingeleverd maar in een vuilgemaakt washandje op een balk boven haar bed
‘bewaarde’. Een fraai geval van de vijand en het lot tarten. De slotzinnen typeren
haar:
Op 15 februari 1946 stopte 's middags een vrachtauto voor het huis en
sprong Flip eraf. De krul was uit z'n haar en hij was broodmager, maar we
hadden het alle vier overleefd en waren weer bij mekaar. [...] We waren
weer bij mekaar, de rest was niet belangrijk.
De oorlogsaantekeningen van haar man Flip Stouten (1902-1991) lopen naar inhoud
en perspectief meer uiteen. Vier geschriften hebben we van hem en die wil ik
presenteren, omdat ze laten zien hoe hij gedurende veertig jaar - het eerste handschrift
is van 1942, het laatste van 1981 -, vindingrijk, weloverwogen en taai zijn eigen
gevecht met de oorlog voerde. De beide eerste manuscripten heeft hij ín de oorlog
aangelegd, ze vormen de neerslag van zijn directe activiteiten; in de twee andere zijn
de oorlogservaringen beschreven.
Maar laat mij eerst beide personen introduceren; daarna keren we terug naar de
vier handschriften van Flip Stouten.

Personen
Carlotta Stouten-Södergreen (Lotte) was het enig kind van een Deens-Zweedse vader
en een Duitse moeder die in 1919 naar Nederlands-Indië verhuisde waar haar vader
een baan had bij de ANIEM, de Algemene Nederlands-Indische Electriciteits
Maatschappij. Zij maakte op het diner dansant van 2 augustus 1931, feest ter
gelegenheid van de verjaardag van koningin-moeder Emma, in de sociëteit Concordia
op de hoek van Braga en de Grote Postweg, kennis met Jacobus Petrus Maria Stouten
met wie zij een jaar later te Bandoeng trouwde. Het hechte huwelijk zou duren tot
haar dood in 1986.1
Jacobus Petrus Maria Stouten, roepnaam Flip, was geboren en opgegroeid als
vijfde kind in een katholiek gezin van uiteindelijk zeven kinderen in Deventer. Hij
deed de kweekschool en werd via zelfstudie en M.O.-examens leraar wiskunde. In
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1928 vertrok hij (met M.O. wiskunde K1) naar Indië; zijn eerste baan lag op de
MULO in Soerakarta (Solo), de tweede op de kweekschool van het I.E.V., het
Indo-Europees Verbond in Bandoeng (1930), de derde op de gouvernements-HBS
in Semarang (1932). Vanuit Solo, Bandoeng en Semarang zette hij zijn wiskundestudie
goeddeels op eigen kracht voort met het doel tijdens een verlof in Nederland het
examen hogere wiskunde (K5) af te leggen; in Indië schijnt in deze jaren de opleiding
en het examen niet te hebben bestaan, en ook waren er geen kansen op privaatlessen.
Hij had schriftelijk contact met en tijdens verloven iedere vrijdag les van K. Harlaar
ten huize van de wiskundige P. Wijdenes in de Jacob Obrechtstraat te Amsterdam.
In oktober 1935 slaagde hij voor het K5-examen; begin 1936 mocht hij invallen op
de NIAS, de Nederlands-Indische Artsenschool te Soerabaja, op 1 juli 1936 werd
hij overgeplaatst naar de HBS te Soerabaja en in 1941 naar de HBS te Semarang;
tijdens deze laatste periode woonde het gezin in Poedak Pajoeng dichtbij het plaatsje
Oengaran aan de straatweg van Semarang naar Ambarawa.2
De oorlog is uiteraard een hoofdstuk apart. Na het verblijf in Nederland dat begon
in 1946, keerde mijn oom in 1947 terug naar Indië; zijn vrouw en kinderen volgden
een jaar later. In Soerabaja werd hij opnieuw leraar aan de gouvernements-HBS en
vervolgens directeur van de nieuwe ‘Concordante’ HBS aan Gentengkali aldaar. Na
zijn ‘Indisch pensioen’ in 1951, remigreerden de vier; Flip Stouten die graag les gaf,
vond een aanstelling voor vijftien uur aan de HBS in Hengelo.3 Vanaf 1970 woonde
hij met zijn vrouw in Eerbeek waar boven zijn werktafel het katoenen kampnummer
hing. ‘Als ik eens een slechte dag heb, hoef ik maar even te kijken.’ Dan besefte hij
zijn rijkdom: vrouw, kinderen en kleinkinderen, de wiskundeoefeningen en de
dagelijkse regels Vergilius of Tacitus. Hij overleed in 1991.

De vier geschriften4
Voor ons liggen:
1 het mini-notitieboekje dat mee ging het kamp in, hierna te noemen Boekje 1
2 het zwarte Japanse boekje aangelegd in het kamp, hierna te noemen Boekje 2
3 het gereconstrueerde kampdagboek, hierna ‘Dagboek’
4 de terugblik in het kader van de ‘Korte Familiegeschiedenis’, hierna
Familiegeschiedenis.
Het mini-notitieboekje, Boekje 1, zal zijn aangelegd in de tijd dat hij op Java onder
dienst moest, vooral na de overgave van het leger op 7 en de capitulatie op 8 maart
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1942. Hij had het bij zich toen hij eind oktober 1942 van Java vertrok richting
Singapore en heeft er ook ín het kamp nog in geschreven. Boekje 2, het zwarte Japanse
boekje, dateert uit zijn laatste jaren (1944 en 1945) als krijgsgevangene in Kamioka.
Het derde geschrift stamt uit de maanden augustus tot november 1945, en het vierde
is onderdeel van een in 1981 opgetekende familiegeschiedenis.5
Ter oriëntering van 's lezers gedachten: de eerste twee boekjes hebben samen
gediend als mentaal overlevingspakket; ze zijn aangelegd respectievelijk met het
oog op Japan en ín het kamp maar ze zeggen niets over het kamp; ze reppen niet van
hoe het leven was, ze zijn ‘het geleefde leven’. Naast deze opmerkelijke handschriften
die ogenschijnlijk met de oorlog niets van doen hebben, zijn het ‘Dagboek’ en de
terugblik in de familiegeschiedenis oorlogs-ego-documenten zoals we die in vele
varianten kennen, verslagen van ‘hoe het was’, memoires op korte of langere afstand.
Nadere beschouwing van de vier geschriften zal dit verschil verduidelijken maar
tegelijk zal blijken dat de vier handschriften bijeen horen omdat zij elkaar profileren
en juist sámen ons de schrijver doen kennen in zijn bijna veertig jaar durende poging
om gevaar tegemoet te gaan, het te overleven en ermee in het reine te komen.
‘Four on a row’ dus, met binnen de reeks twee heel verschillende ‘registers’, het
directe leven in de eerste twee, de verslaggeving in de beide laatste geschriften.6

1. Boekje 1
Vicit vim virtus; de deugd heeft het geweld overwonnen7
We schrijven 1942 en daarna. En het gaat om een heel klein notitieboekje, formaat
kleine zakagenda (7 × 11,5 cm, 64 gelinieerde pagina's).
Na Pearl Harbour, direct in december 1941 moest Flip Stouten ‘weg uit de school
en naar de kazerne’; als landmachtsoldaat hielp hij bij de bewaking van het vliegveld
Kali Banteng bij Semarang, en later bij de verdediging (loopgraven) van het
Oosterbandjirkanaal. Op 1 maart 1942 landden de Japanners op Java, en na een paar
dagen terugtrekken zag zijn eenheid van 30 man zich in Magelang helemaal
ingesloten; op 24 april werden de mannen op transport gesteld naar Soerabaja, waar
zij eerst gehuisvest waren ‘op de blote grond in de regen op het jaarmarktterrein’,
later in open bamboeloodsen, weer later in het gebouw van de HBS waar hij vijf jaar
had les gegeven; ze sliepen met 15 man in het kleine kamertje waar voorheen de
bibliotheek Duits was. Hun koeliewerkzaamheden aan de haven bestonden uit het
in scheepsruimen storten van oud ijzer (spoorrails) en zakken mangaan. Eind oktober
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vertrokken de gevangenen per trein naar Batavia waar zij in het onderkomen van het
tiende bataljon werden ‘kaalgeknipt, gescholden, geranseld’; ze moesten alles wat
zij nog bezaten, achterlaten. ‘Ik heb alleen trouwring, horloge en een heel klein
notitieboekje kunnen redden’.8
Met dat kleine notitieboekje gaat hij op 29 oktober 1942 met 1000 man te
Tandjoeng Priok scheep in het beperkte ruim van een vrachtboot met
cavalerie-paarden richting Singapore (Changi): ‘Ik maakte mij geen illusies; ik
bereidde me voor op twee jaar koelie in Japan en probeerde dat feit zo reëel mogelijk
te beschouwen: als een ander het kan, kan ik het ook, en twee jaar is geen
mensenleven.’ Op 29 november vertrekken de gevangenen met de Kamakura Maru
van Changi om op 7 december in de haven van Nagasaki te arriveren; op 14 december
gaat Flip Stouten als krijgsgevangene (P.o.W.) 102 (idji-maro-ni) de loodmijn in.9
Wat staat er in dit boekje dat de status van trouwring heeft?
Los voorin ligt een pasfotootje van zijn vrouw. Het bevat aantekeningen die ik
maar ‘memoranda’ zal noemen, uiteenlopende dingen die je graag bij de hand hebt,
waar je op wilt kunnen terugvallen, zaken van encyclopedische aard, zoals daar zijn:
- tabellen van sinus, tangens, cotangens en cosinus, 6 bladzijden
- de tekst van het Dies irae (Dag der wrake, het lied van Allerzielen), 57
versregels, ruim drie bladzijden
- uitspraakregels voor het Japans en lijstjes woordjes Nederlands-Japans en vice
versa, samen 5 blz.
- de tekst van de avondhymne ‘Te, lucis ante terminum’, 12 regels, 1 blz.
- 56 bladzijden Latijnse vormleer, te weten de volledige paradigmata van de vier
conjugaties (amo, deleo, emo, audio) met voorbeeldzinnen en woordjes; daarna
de vijf declinaties (mensa, servus, rex, fructus, dies), eveneens met illustrerende
woorden; voorts spreuken en citaten in het Latijn, met vertaling.
Het handschrift, in potlood, is klein, aangepast aan het formaat van het boekje, een
enkele bladzijde is onbeschreven.
Het fenomeen ‘klein notitieboekje met mengelwerk’ was natuurlijk niet nieuw;
achttiende-eeuwse predikanten en andere veelweters liepen met boekjes op zak waarin
zij wijze spreuken, citaten en invallen opschreven, soms per onderwerp, soms
alfabetisch. Ze hadden op de Latijnse school geleerd een voorraad eigen wijsheid
aan te leggen. Voor het leven. Voor als je het nodig had; in je vak of in bijzondere
omstandigheden.
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Of Flip Stouten door dit soort voorbeelden op de gedachte is gebracht dan wel zijn
eigen idee volgde weten we niet; zeker is dat hij met zijn minimale boekje Java heeft
verlaten en ermee het kamp is ingegaan. Hij moet boeken tot zijn beschikking hebben
gehad om het aan te leggen, want de tabellen (sinus-tangens) kunnen niet anders dan
zijn overgeschreven, en ook voor de stevige stukken Latijnse vormleer (compleet en
foutloos) en het Dies irae (idem) lijkt dat aannemelijk. Nu is tussen de persoonlijke
papieren die in oktober 1942, dus vlak voor het transport naar Batavia (en de tocht
naar Singapore-Japan), te Soerabaja achterbleven, een lijstje van boeken aangetroffen:
daarop staan verschillende leergangen wiskunde en goniometrie, het Missale
romanum, en een Latijnsche leergang; in totaal 19 titels of aanduidingen daarvan,
alle van ‘basale’ aard, bijvoorbeeld ook nog de Winkler-Prins encyclopedie, Biblia
Sacra, De imitatione Christi, een niet nader benoemd ‘compendium’ en een ‘leergang
scheikunde’. Uit dit allerlaatste handbibliotheekje moet hij zijn noodrantsoen hebben
samengesteld. De basisgrondstoffen wiskunde, Latijn en religie vullen het boekje
voor bijna twee derde.
De uitspraakregels Japans en de woordenlijst (Nederlands-Japans en
Japans-Nederlands) wijzen meer op praktisch handhaven. Ook al uit voorzorg op
Java opgetekend? Of zijn deze keurige notities pas vrucht van ‘wat Japanse les’
tussen 11 en 14 december 1942 in het bioscoopzaaltje van het dorp, dus op Japans
grondgebied?10
In ieder geval heeft Flip Stouten ook ín het Japanse kamp nog notities gemaakt in
dit kleine boekje, want onder zijn naam staat ‘nr. 102’ geschreven, en elders de datum
1 augustus 1943; bovendien zijn de nog beschikbare bladzijden achterin benut: er
staan enkele liedjes met de melodie in cijfernotatie, bijvoorbeeld Laughing spring
en In the greenwood, voorts ‘vaderlandse’ liederen als Lied van Holland en Java
(‘Waar de groene kusten rijzen’). Het is hier vooral de zingbare dialoog De spijskaart
geheten, die wijst op toevoeging tijdens het kamp, want tekst en noten dissen een
luilekkerlandmenu op: ‘fricassé van kalfsvleesch, schapenvleesch met peultjes, verse
macaroni, fijne ham en cervelaatworst’.
Maar wrang of speels, deze liedjes achterin veranderden niet wezenlijk het
karaktervan het boekje; dat bleef een verzameling bestaande teksen, ‘citaten’ zo men
wil, een boekje met gegevens van documentaire aard. Geen woord over het kamp.
Oorlog? Hoezo oorlog?
Met zo'n eigen encyclopedietje heb je 's avonds wat te lezen of op te zeggen;
misschien is er gezongen? Je kunt het geheugen trainen. Met de tabellen van sinus
en tangens (en met het Latijn) kun je bovendien zelf weer iets nieuws doen! En dat
deed hij, zo leert het tweede boekje.
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2. Boekje 2
‘De brekingsindex - 1 beteekent terugkaatsing (spiegeling). Voeren we deze in, dan
vinden we
october 1944.11

dat is een parabool, zooals te verwachten was. Kamioka,

Voor het tweede boekje schrijven we 1943-1945; een zwart boekje van Japanse
makelij (Japanse tekens als imprint in het papier; hard kaft, formaat 13 × 19,5 cm,
68 zelfgenummerde pagina's); hij werkte er al aan in de herfst van 1943, de
uiteindelijke teksten zijn geschreven tussen juli 1944 en juli 1945.
In dit boekje heeft Flip Stouten wis- en natuurkundige bewijsvoeringen geleverd;
zelf spreekt hij van ‘korte opstelletjes’.12 De regel van Goethe waarmee het eerste
opstel opent, laat zien wat hem in deze bezigheden werkelijk bewoog: ‘Dass ich
erkenne, was die Welt im Innersten zusammen hält’ (Faust I).
De ‘opstelletjes’ dragen de volgende titels:
- ‘Baanberekening van planeten en kometen’
- ‘Tijdsvereffening’
- ‘Over de ware gedaante van de banen van visueele dubbelsterren’
- ‘Afleiding slingerwetten’
- ‘De zogenaamde “derde” wet der algemeene attractie’
- ‘Eenmalige breking van monochromatisch licht’.
Voorts is er een speelse ‘bladvulling’ inzake de eerste twintig decimalen van π (pi).13
De keurig geschreven teksten en onbegrijpelijk mooi getekende cirkels, ellipsen,
hoeken, zijn alle gedateerd te Kamioka tussen 13 juli 1944 en 23 juli 1945 ze beslaan
60 meestal dichtbeschreven bladzijden. Voor deze bewijsvoeringen heeft hij het
kleine Boekje 1 nodig gehad. Dat notitieboekje bevatte het gereedschap; nu het
gebruikt werd, bewees het zijn waarde; de encyclopedie werd van de plank gehaald!
De opstelletjes hebben een duidelijke structuur en zijn goed te volgen; vanaf het
derde (‘Over de ware gedaante’) worden tekst en tekeningen iets losser.
Het gaat in deze 60 bladzijden klassieke wis- en natuurkunde niet om een antwoord
of een resultaat. De schrijver wil uiteenzetten, stap voor stap betogen, dóen. Hij was
en bleef een echte leraar! De opbouw is vanzelfsprekend en dwingend, zodat iedere
oplettende leerling de grote lijn kan volgen. Als voorbeeld diepe de sterk ingekorte
structuur van:
De z.g. ‘derde’ wet der algemeene attractie
1. De aantrekking van een homogene bol op een massapunt is zoodanig, dat de
geheele massa in het middelpunt van de bol gecomprimeerd gedacht moet
worden.
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Boekje 1.

In het volgende zal aangetoond worden
a) dat de stelling juist is voor een massapunt P buiten de bol gelegen, zelfs bij [...]
b) dat de stelling onjuist is voor een punt binnen de bol gelegen; in dit laatste geval
zal de juiste wet afgeleid worden.
2. Is de dichtheid op een afstand r van het middelpunt [...], dan is [...]
3. Noem [..] Stel [...] Derhalve [...]
4. Dit alles in de veronderstelling, dat a > r; is echter r > a, dan wordt [...]. De holle
bol oefent dus géén aantrekking uit op een punt erbinnen.
5. Op een punt P binnen een massieve bol wordt dus alleen aantrekking uitgeoefend
door de binnenste bol waarvan het oppervlak door P gaat [...] (zie de figuur)
Kamioka, november 194414
Dit zwarte Japanse boekje, tweede in de rij van vier, heeft niet alleen middenin het
kamp maar ook op de weg terug naar huis diensten bewezen; toen niet als oefen-
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schrift maar als ‘tekstboekje’. Achterin zijn net als in Boekje 1, maar hier zonder
muzieknotatie, teksten van liedjes opgeschreven, o.a. Don't fence me in, You are my
sunshine en Amor, amor, amor. In handschrift van later (jaren tachtig) heeft Flip
Stouten toegevoegd: ‘Liedjes uit de tijd van Okinawa, Manilla, Balikpapan’. Dit
waren de aanlegpunten op de terugreis naar Java in de laatste maanden van 1945 en
de eerste zes weken van 1946.

Tussenstand
Wellicht ten overvloede: in deze eerste twee boekjes die zijn gemaakt met het oog
op Japan en in Japan, staat geen woord over de omstandigheden waaronder of de
gevoelens waarmee is gelezen of geschreven; we vinden in Boekje 1 alleen
basisgegevens, en in Boekje 2 het gebruik daarvan (de toepassing in de ‘opstelletjes’).
In die zin zijn ze onderling verbonden. Maar met de directe buitenwereld zijn ze niet
verbonden; ze gewagen niet van het kamp of de oorlog, al gaat er vanzelfsprekend
een heel leven schuil achter een datering als ‘Kamioka, October 1944’, of de
vermelding ‘nr. 102’. Naslagboekje 1 en opstellenboekje 2 hebben alleen
gefunctioneerd in het (ons onbekende) verkeer van de schrijver met zichzelf. Geen
kleuring, geen commentaar, geen context. Ze waren ‘het leven zelf’. Waarschijnlijk
hebben die twee boekjes juist daardoor het kamp overleefd. Ze waren onschuldig,
ze konden niets verraden.
‘Dagboek’ en Familiegeschiedenis, dus onze geschriften 3 en 4, verhalen
vanzelfsprekend juist wél van het kamp en de oorlog; we kunnen uit deze bronnen
opmaken in welke wereld de boekjes 1 en 2 functioneerden, we vernemen zelfs iets
over het ontstaan ervan; in de Familiegeschiedenis geeft de schrijver tenslotte
bescheiden instructies om de ‘opstelletjes’ en het ‘Dagboek’ niet ongelezen te laten.

3. ‘Dagboek’
‘Je vindt het misschien raar, dat in de keuken niet gestookt wordt, maar dat zit zo:
[...]
Ik vond nog een machine uit om de bonen vrij te maken van stenen (soms was 10%
stenen!); de ‘machine van Flip’ heeft tot de laatste dag dienst gedaan.15
Twee gewone zinnetjes uit het ‘Dagboek’; ze staan in de beschrijving van de
kampwinter '43-'44 Ze laten zien dat er met dit ‘dagboek’ iets aan de hand is. Maar
eerst
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Boekje 2.
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enkele feiten. Het geschrift ontstond, we nemen ruime marges, tussen half augustus
en half november 1945; Japan capituleert, de gevangenen zingen het Wilhelmus, op
kamp Kamioka dalen strooibiljetten neer die de geallieerde gevangenen droppings
van voedsel, kleding en medicijnen aankondigen; er wordt gefluisterd over de terugreis
naar Java.16 En terwijl dit alles gaande is, reconstrueert mijn oom op herinnering en
enkele notities het oorspronkelijke kampdagboek dat hij naar eigen schrijven had
‘moeten vernietigen’.17 Daar het verboden was een kampdagboek bij te houden,
verbaast dit niet; de angst voor ontdekking was groot, de straf zwaar; slechts weinigen
namen het risico.18
De 60 in inkt beschreven kladblokvellen (12,7 × 20,3 cm) beslaan de periode 29
oktober 1942 tot 1 oktober 1945 . Vanaf 15 augustus 1945 is het een gewoon echt
dagboek; de periode ervoor, twee derde van de hele tekst, is gereconstrueerd.
‘Dagboek’. De tijdsafstand tot het vernietigde dagboek en de te vertellen
gebeurtenissen is relatief kort, maar daarmee is het nieuwe geschrift natuurlijk niet
opnieuw een dagboek. De aanhalingstekens - hij schrijft ze zelf als eerste - staan er
dus niet voor niets.19 Ze suggereren reserves. Een gewoon dagboek is immers onkundig
van ‘morgen’, en een gewoon dagboek zoekt de dialoog met zichzelf. Mogelijk heeft
het oorspronkelijke dagboek van de gesloten Flip Stouten dat gesprek met zichzelf
wel beoogd, we weten dat niet, maar de gereconstrueerde ‘dagboektekst’ en ook het
laatste stuk, dat echt dagboek is, lijken daar beslist niét op uit. In de tekst zelf is al
een reële lezer opgenomen. Dit ‘Dagboek’ zoals we het geheel in navolging van zijn
schrijver kortheidshalve blijven noemen, vertelt niet zomaar lotgevallen, het vertelt
ze goeddeels met het oog op een specifieke lezer, soms áán die lezer.20 De schrijver
richt zich een aantal keren tot een ‘je’ die geen ‘men’ is: ‘Hieruit moet je vooral niet
opmaken dat [...].’ Of: ‘Je weet wel, die vier sneltreinen tussen Soerabaja en Malang’.
Laat het gereconstrueerde gedeelte theoretisch nog enige ruimte voor de identificatie
van de ‘je’, het ‘echte’ dagboek is overduidelijk aan zijn vrouw gericht.
Zondag 9 september. Om 4 uur worden we al wakker gemaakt door de
loudspeaker [...]. Daarna brief aan jou geschreven; blijkt niet verzonden
te kunnen worden; pas vanuit Manilla. Ga nu wat lezen. Rustige dag verder;
ik verlang naar Manilla, waar misschien bericht van jou.21
Hij heeft beseft hoe dicht hij de brief genaderd was, want de slotzin van het dagboek
(op 1 oktober 1945) luidt: ‘Ik zal verder “echte” brieven verzenden.’ Ook het echte
dagboek zat dus tegen een grens aan. Het nieuwe ‘Dagboek’ zond hij in vier delen
- steeds met een begeleidende brief - aan zijn vrouw die de pakketjes in Batavia
ontving.
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Intussen geeft het ‘Dagboek’ ons wel voor het eerst een idee van zijn kampleven.
Het is, schrijft hij, 1942:
Op 14 december gaan we in ploegen ingedeeld de mijn in. Nu ben ik
gevangene nummer 102 (idji-maro-ni) en mijnwerker. 's Morgens, als het
nog donker is, vertrekken we door de sneeuw, in een lange trieste rij naar
de mijn; daarbinnen is het even koud als buiten en op sommige plaatsen
staat een moordende tocht. Lood en zink wordt er gewonnen; we moeten
het erts in lorries laden en die lorries een eind verder in stortkokers ledigen.
Die eerste weken heb ik in verschillende afdelingen gewerkt; soms in
gangen, waar je niet eens rechtop kon staan, soms in grote gewelven, waar
je mijnlamp maar een klein eindje in kon doordringen. [...] Voor we de
mijn uit zijn is het buiten al volkomen donker en zo komt die treurige
optocht dan weer ‘thuis’. Tot Kerstmis hebben we geen daglicht gezien;
er liggen er al een paar in het hospitaal, die er vrij slecht aan toe zijn [...].
Op Kerstavond hebben we het eerste sterfgeval, als we in 1943 zijn
aangeland wordt de dodenlijst snel groter [...].22
De beschrijving (trieste rij, moordende tocht, treurige optocht) gaat over in afrondende
samenvatting (‘tot Kerstmis hebben we geen daglicht gezien’), wat niet vreemd is
daar hij gebeurtenissen vertelt waarop hij terugkijkt. Net als in het bericht over de
stenensorteermachine maakt hij hier de sprong naar later. Het ‘Dagboek’ ademt op
vele plaatsen dit ‘weten van morgen’ dat niet des dagboeks is. De verklaring ligt
voor de hand. Het moet een reuze toer zijn geweest die eerste (bijna) drie jaar te
beschrijven want van veel lotgevallen die hij met alle onzekerheden die er indertijd
bij hoorden, wilde noteren (dagboek immers), kende hij inmiddels het verloop;
bovendien was met de bevrijding op handen het algemene perspectief volkomen
veranderd; er gloorde weer toekomst. De schrijver die vasthoudt aan zijn uitgangspunt
- dagboek reconstrueren - bevindt zich in een ongemakkelijke om niet te zeggen
onmogelijke positie. Hoe goed je je ook kunt verplaatsen in het verleden, doen alsof
je ‘writing to the moment’ praktiseert, doen alsof het hart vol is van ‘hopes and fears
unknown’, terwijl de Amerikanen overvliegen, die spagaat vereist acrobatiek.23
Onwillekeurig vermeldt een fatsoenlijk mens immers de hem bekende afloop. Het
resultaat is in ons geval een tekst die veel heeft van een terugblikkend verslag
waarbinnen de auteur zich er regelmatig op betrapt dat hij zijn voornemen - dagboek
reconstrueren - uit het oog dreigt te verliezen. Een tekst met wisselend perspectief
dus. En de tempora switchen mee:
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Het voorjaar van 1944 werd met spanning tegemoet gezien. Wanneer
zouden de geallieerden in Europa beginnen? We dachten allemaal maart
of april. [...] Toch gebeurt hier in de Pacific ook wel het een en ander [...].
De berichtgeving in de kranten is belachelijk doorzichtig. Juist op mijn
42ste verjaardag arriveren 150 Amerikanen. Die hebben op Luzon
gevochten en hebben eerst in Moekden gevangen gezeten. Er heerst
onmiddellijk een zeer vriendschappelijke verstandhouding, die na een paar
weken wel wat minder wordt als blijkt, dat het [...] een onbetrouwbaar en
diefachtig en twistziek stelletje is.[...] De Jappen hebben er de handen aan
vol gehad deze jaren!24
Pas het echte dagboek bevrijdt hem van dit probleem, en vanaf 15 augustus is dan
ook veelal per dag en zonder mankeren in de tegenwoordige tijd verteld.
Hij moet hebben gevoeld dat zijn vertelwijze iets dubbels had, en mogelijk heeft
dit besef, gevoegd bij zijn bedachtzame en tot beschouwen geneigde aard, gemaakt
dat hij het verslag vrij feitelijk en beschrijvend heeft gehouden. Er is eerder getemperd
dan aangezet, ook waar diarree en dysenterie heersen, ook waar hij met twintig man
in allerlei stadia van uitputting in het ‘hospitaal’ ligt. Het blijft bij ‘de hygiënische
voorziening is onbeschrijflijk’. Eén keer noteert hij drie gevallen van marteling, als
representatieve casus, zoals blijkt. We citeren zijn laatste twee voorbeelden:
Eens werd op een der Amerikaanse kamers gestolen (?) rijst ontdekt. Alle
bewoners van die kamer werden op een rij eerst met stokken bewerkt, toen
naakt uitgekleed in de voorligsteun geplaatst met een brandend stukje
zwam in hun nek. Wie zich bewoog of doorzakte werd opnieuw bewerkt.
Een ander werd met een waterstraal in mond en neus gemarteld; als hij
bewusteloos raakte hielden ze op, wachtten tot hij bijgebracht was en wat
water uit zijn longen gehoest had en begonnen dan opnieuw. Dit waren
geen bijzondere gevallen, maar dagelijkse gebeurtenissen.25
Beheerst, nauwkeurig en uiterst redelijk, dit ‘Dagboek’. Er vallen regelmatig harde
woorden over de Japanners, maar evengoed memoreert hij dat hij in de trein naar
Kamioka van een Japanse schildwacht een sigaret kreeg, en ook weet hij de
sergeant-majoor Miwa te waarderen. De beschrijvingen lijken betrouwbaar. En
inderdaad, in zijn informatie over de internering op Java, de bootreizen naar Singapore
en Japan, het verblijf in kamp Kamioka verschilt het ‘Dagboek’ niet of nauwelijks
van de getuigenissen van andere Kamioka-gevangenen, noch van de in 1989
verschenen autobiografische roman De nacht van de rijzende zon. Een Hollandse
krijgsgevangene in Japan,
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1942-1945 van kampgenoot J.A. Wormser. Voorbeeld: de gebezigde bijnamen; de
Goering-luitenant treedt net als ‘Hein Uien’ ook bij Wormser op. Alleen de bedden
zijn bij de wiskundeleraar Stouten 7 cm smaller en 25 cm korter!26
Emoties rijzen uit het ‘Dagboek’ nauwelijks op. Echter, de ‘brieven’ aan zijn
vrouw die met de vier pakketjes meegaan (ongedateerd als ze zijn en niet voorzien
van een plaatsnaam, delen ze het retro-perspectief van het ‘Dagboek’, dus het ‘spel’
van reconstructie), hebben een veel persoonlijker toon en inhoud; hetzelfde geldt
voor de echte brieven die op het ‘Dagboek’ volgen. Ze leren dat het Flip Stouten
werkelijk niet aan gevoelens ontbrak, maar dat hij ze buiten het dagboekverslag heeft
willen houden. Een ordelijke geest die alle dingen op de hun geëigende plaats
opschreef. Of heet dit ‘compartimentenpsychologie’? Op vergelijkbare wijze zal hij,
zoals verderop zal blijken, in 1981 trachten de oorlogsemoties buiten de
Familiegeschiedenis te houden. Een blik in de brieven toont intussen iets van de
binnenkant: ‘we moeten hier doorheen’.
het zal een lange en moeilijke weg worden die ik hier heb af te leggen,
maar hoe meer ik erover nadenk, hoe beter ik besef, dat jij een nog veel
moeilijker taak hebt. Ik ben taai en ik neem me vast voor er dóór te komen,
maar hoe gaat het met jullie! Dat is mijn grootste zorg. Ik weet dat je flink
bent en van weinig nog iets weet te maken, maar waar is de grens? En de
zorg voor Hannie en Jackie! [...] Er is maar één doel op dit ogenblik: we
moeten hier doorheen; later is alles weer goed. Zoek de beste weg om het
zo lang mogelijk te rekken, verkoop alles wat we hebben aan dingen van
waarde. Ik kán nu niets voor je doen; niets anders dan je elke avond in
gedachten dit bericht toe te seinen. En zorg zo goed je kunt om van onze
lievelingen goede mensen te maken. (brief bij tweede pakketje - HS)
of
Lieve, dat heeft toen in maart niet veel gescheeld of ik had een ontijdig
eind gevonden in dit onzalige land. Maar nu voel ik, dat ik het zeker tot
het einde zal volhouden! (brief bij derde pakketje, hij doelt, terugblikkend
op de vorige zending, op maart 1943; nota bene, geschreven zomer 1945
- HS)27
De Boekjes 1 en 2 zijn in het ‘Dagboek’ nauwelijks aanwezig. Boekje 1 komt in het
‘Dagboek’ helemaal niet voor, en Boekje 2 slechts en passant, want in het kader van
iets anders.
Ik heb nu veel vrije tijd en zit dikwijls wat wiskunde te doen of
astronomieproblemen uit te werken. Houdt de geest een beetje bezig. Dit
is een lijstje van de dingen
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die ik in gevangenschap in korte opstelletjes heb vastgelegd; het grote
voordeel is dat ik er uren en uren op een prettige manier mee heb
doorgebracht. Want we zijn onder elkaar volkomen uitgepraat; de meesten
hebben geen ander onderwerp om over te praten dan eten; in hun gedachten
eten ze 24 uur per dag en hun hele gedachtegang concentreert zich op dat
punt. Dát heb ik gelukkig kunnen vermijden. (betreft herfst 1943 - HS)28
Dit is alles. In zekere zin is dit goed te begrijpen. De mijn, de kou, het eten, ziekte,
dode kameraden, de nachtploeg, dat waren de dingen die het kampleven bepaalden,
en dus de dingen die zijn vrouw moest weten; van de wiskunde was alleen
vermeldenswaard dat het werken eraan hem beschermde.
We zien hier heel duidelijk dat de verslaggeving van het kampleven en het
kampleven zelf verschillende circuits zijn geweest. Leven, overleven was één, daarvan
verslag doen, iets geheel anders. Sommige historici kennen op grond van dit
onderscheid een zekere voorrang toe aan de bronnen die het hándelen
vertegenwoordigen, en zij relativeren het belang van verslagen en vertogen ten
opzichte van die directere sporen van het geleefde leven. Maar met alle respect voor
de kernwaarde van de Boekjes 1 en 2: juist de verscheidenheid van de vier
handschriften blijft onze rijkdom; ze zijn stuk voor stuk onmisbaar, verhelderen
elkaar en geven ons kans op begrip van het geheel.29 Zo kunnen wij ons uit het
‘Dagboek’ een beeld vormen van de atmosfeer waarin mijn oom met Boekje 1 aan
Boekje 2 werkte.
Hij is in de herfst van 1943 aan de opstelletjes begonnen; in het eerste jaar van
zijn krijgsgevangenschap had hij het veel te druk met zijn plichten als ‘mijnwerker,
sneeuwschepper, schoenmaker, schoonmaker en putjesschepper.’ Bovendien was
hij enkele maanden letterlijk doodziek.
We worden met trappen en slagen gedwongen hard door te werken; het
eten is slecht, weinig en akelig eenvormig. Geen afwisseling, geen boeken,
geen sigaretten, geen enkele geestelijke ontspanning en daarbij die koude
en honger. [...] Vervelen ons erg, schaken van tijd tot tijd; te lezen is er
bijna niets. (betreft 1943 - HS)30
Inderdaad was er in Kamioka nauwelijks iets te lezen; voor de 300 man achttien
boeken. Wormser - sinds 1929 journalist in Indië en na de oorlog daar uitgever meldt niet welke. Zijn alter ego in de roman had uit de luxueuze salon van de
Kamakura Maru Far away van J.B. Priestly meegenomen. Goede keus: ‘warme verre
eilanden in de Zuidzee, zwoele zeeën en stranden, waarop zwervers vrij waren te
gaan waar zij wilden.’31
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In december 1943 werd Flip Stouten kok, en dat gaf wat speling, vooral de
nachtdienst; je stond dan 's nachts om 1 uur op om restanten soep van de vorige dag
met rijst en gort tot brij te koken en die tot cement te laten stijven; om vijf uur moesten
de eerste van de 270 porties ‘eruit’ voor de vroege mijnploeg. Hij vond het werk wel
prettig omdat het hem het gevoel gaf dat hij voor zijn eigen kameraden werkte:
Tot half negen bleven we in de keuken en werkten de rest van de groente
af voor de dagploeg en maakten de boel schoon. Dan bliezen we af!. [...]
De rest van de dag ging je wat slapen, lezen of werken; soms bridgen of
schaken. (betreft winter 1943-1944 - HS)32
Het woord ‘werken’ vatten we op als verder werken aan de opstelletjes; waarschijnlijk
betreft het net als in het najaar van 1943 nog steeds kladversies, want de teksten die
vanaf juli 1944 vrijwel zonder doorhalingen in het zwarte Japanse boekje worden
opgeschreven, kunnen onmogelijk zonder probeersels tot stand zijn gekomen. In juli
1944 is hij al een poosje opperweger, een vertrouwensfunctie die in de wereld waar
iedere gram zwaar woog, absolute onpartijdigheid vereiste en tegelijk een zekere
vrijheid gaf (die wellicht weer de inkt verklaart waarmee uiteindelijk geschreven is).
Betekende het op zichzelf al heel veel in Kamioka iets te hebben gevonden om
‘uren en uren op een prettige manier’ door te brengen, het lijkt niet ongepast ook het
hoger doel dat hier gediend werd, te noemen: een mens kan geestelijk gezond blijven
als hij iets eigens heeft, want dat sterkt hem. De wiskunde vertegenwoordigde
natuurlijk zijn werk en leven als leraar, het oude ‘gewone’ leven, nu zo kostbaar
geworden. Daarnaast moet het hem hebben gegeven wat iedere toegewijde en
gepassioneerde arbeid geeft, het gevoel los te zijn van het hier en nu. En het citaat
leert dat het schrijven aan de ‘opstelletjes’ hem nog op andere wijze beschermde, hij
ontsnapte aan de obsessie voor eten. Kampgenoot Wormser spreekt in zijn roman
met zoveel woorden van de ‘andere honger’ die iedereen kwelde. Niet alleen de maag
was leeg:
Wanneer er een eens in zijn bijbeltje zat te lezen, kwamen al vlug anderen
om hem heen staan en dan kwam er een ernstig gesprek en het duurde niet
lang of (er werd een kerkdienst georganiseerd) [...]. Ze leefden naar zo'n
zondag toe.33
Weliswaar zijn het Dies irae en het Te, lucis ante terminum in Boekje 1 geen teksten
van een kerkganger - Flip Stouten had van de kerk afstand genomen voor hij naar
Indië ging -, voedsel voor geest en ziel waren zij wel. Met die klassieke teksten
binnen
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handbereik kon hij doen waartoe hij van nature neigde, zich vragen stellen en verder
nadenken; de liederen zijn in zekere zin de religieuze pendant van de opstelletjes
met hun Goethe-motto van algemeen-wijsgerige aard.

Vraag
Het mentale klimaat in een kamp zal mede-bepaald zijn door de wijze waarop de
verschillende gevangenen probeerden geestelijk gezond te blijven, en het moet voor
het moreel en de sfeer nogal wat hebben uitgemaakt of mensen in staat waren ‘iets
aan hun hoofd te hebben’ in de uren dat zij niet hoefden te werken en niet sliepen.
De psychiater N. Beets die tijdens zijn internering kamparts was, heeft
oud-krijgsgevangenen gevraagd naar wat zij uitvoerden in de tijd die zij voor zichzelf
hadden, maar het onderzoek biedt ons geen aanknopingspunten.34 In Kamioka maakte
de genoemde Wormser tekeningen die net als de zwarte boekjes van mijn oom het
kamp overleefden.35 Zo zullen componisten hebben gecomponeerd, dichters verzen
hebben geschreven, puzzelaars kruiswoordpuzzels hebben gemaakt en opgelost. En
ieder nieuw gegeven helpt ons zicht te krijgen op het kampleven. Maar minstens
even intrigerend is de vraag naar de maatregelen vooraf. Gingen Wormser dan wel
anderen voorzien van bijvoorbeeld tekenpen, gedichten of een andere eigen voorraad
spiritualia het kamp in? En wendden zij hun voorraad aan? Een onderzoek zou licht
kunnen werpen op de afweermechanismen-op-voorhand van sommigen onder de
potentiële slachtoffers. Dus op hándelen, op gedrag anticiperend op de oorlog, en
middenin de oorlog, op daden in plaats van op woorden achteraf. Kortom: deden
lotgenoten vergelijkbare dingen? Zo ja, wat namen zij mee naar binnen?

4. Familiegeschiedenis
‘Het is mijn bedoeling niet, hier uit te weiden over mijn gevoelens, maar
[...]’36
We schrijven 1981, mijn tante nadert de zeventig, mijn oom de tachtig; zij noteert
op zijn aandringen haar kampherinneringen waarover we hierboven kort spraken,
hij zet zich aan het schrijven van een Korte Familiegeschiedenis voor het nageslacht;
deze keer schrijft hij dus voor een brede en deels nog onbekende kring
lezers-raadplegers. Het worden 62 A4-tjes waarin hij eerst een korte voorgeschiedenis
van beide families geeft en vervolgens in episoden verslag doet van het leven
1931-1981(54 pa-
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gina's. Hierin krijgen de jaren van zijn ‘Gevangenschap Java en Japan’ tien bladzijden
tekst plus twee paginagrote tekeningen, meteen de enige tekeningen in dit handschrift.
Het zijn duidelijke signalen, de oorlog nam nog steeds een grote plaats in. Inderdaad,
altijd weer aan denken, of je wilt of niet.37
De gevangenschap wordt in vogelvlucht beschreven; veel feiten die we uit het
‘Dagboek’ kennen passeren opnieuw. Op het eerste gezicht verschilt deze terugblik
naar inhoud en toon niet veel van het ‘Dagboek’ (dat wellicht bij het schrijven in
1981 op zijn tafel lag); het verslag lijkt voornamelijk korter en globaler. Zijn neiging
tot achterwege laten, temperen en beheersen blijkt onveranderd, want ook de (nu wel
aanwezige) hoogtepunten worden afgedempt. De thuiskomst in februari 1946
bijvoorbeeld: ‘Het weerzien zal ik hier niet beschrijven.’38
Toch verrast de Familiegeschiedenis op twee vitale punten. Ten eerste geeft zij
heel eigen mededelingen over de Boekjes 1 en 2. Het is uit dit late handschrift dat
we de redding vernemen van ‘trouwring, horloge en een heel klein notitieboekje’ in
Batavia, vlak voor de inscheping in Tandjoeng Priok.39 Precieus object, Boekje 1, en
unieke bron, deze Familiegeschiedenis. Ook over Boekje 2 in dit vierde geschrift
een onthulling: ‘Ik had wat papier georganiseerd (uit het kantoor van de Jap!) en
ging een paar sterrenkundige problemen te lijf’. Volgt de inhoudsopgave van Boekje
2, dus het lijstje onderwerpen van de opstelletjes, en de tekst voor de eerste twintig
decimalen van π (pi) waarbij de schrijver noteert: ‘Dit laatste uitgepiekerd in de
donkere uren van de nachtdienst.’ Alsof het dan wel weer mooi is, stuurt hij het
nageslacht naar de stukken: ‘Alles bewaard gebleven in het zwarte Japanse boekje
met opschrift Diary.’40 En na deze mededeelzaamheid wordt in Familiegeschiedenis
de terugblik hervat: ‘Op 29 mei komen nog 150 Amerikanen (zeelui) bij ons,
waaronder zowaar een Joodse dokter (Levie van de Navy).’
Boekje 1 gered, Boekje 2 gestolen. In verhouding tot wat we uit het ‘Dagboek’
over de boekjes vernamen, is de oogst hier rijk: in 1945 hoorden we immers alleen
over de beschermende functie van Boekje 2 (‘uren en uren op een prettige manier
mee doorgebracht’); nu in 1981 vernemen we van Boekje 1 de bijzondere status
(meegenomen aan boord bij vertrek van Java, met trouwring en horloge), en van
Boekje 2 de herkomst, de inhoud en een citaat! Belangrijke informatie, hier eenmalig
verstrekt.
En dan de bijna tachtigjarige schrijver van deze terugblik. Het verschil tussen de
auteur uit 1945 en die uit 1981 valt pas bij herlezing op: anders dan in het ‘Dagboek’
waar hij gewoon de regie heeft en vertelt wat hij aan het papier wil toevertrouwen,
moet hij zichzelf in 1981 binnen anderhalve bladzijde twee maal tot de orde roepen.
De eerste keer gebeurt dit in de uitvoerig beschreven reis van Nagasaki naar
Kamioka,
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een treinreis van 52 uur gevolgd door een nachtelijke tocht in de sneeuwstorm in een
lorrietreintje, door tunnels, langs ravijnen naar Funatsu: ‘vandaar was het nog
anderhalf uur lopen door dikke sneeuw bij 18° vorst in ons Indische soldatenpakje.
's Nachts om 2 uur kwamen we in Kamioka aan. (11 dec.)’41
Veertig jaar geleden, en hij ziet het voor zich. Doorgebroken herinneringen waren
de schrijvende hand gaan sturen. Maar hij had het toch in 1945 allemaal al
opgeschreven? Hij stopt meteen en verwijst abrupt:
‘Ik zie dat ik wat te uitvoerig ben geworden; dat is niet de bedoeling van
dit geschrift; ik zal me dus verder tot de hoofdzaken beperken. (Uitvoeriger
in het ‘dagboek’ in de map ‘Curiosa’).42
En hij begint een nieuwe alinea.
Maar zijn vermogen tot afschermen is niet helemaal opgewassen tegen de ongenode
schimmen uit het verleden, want nauwelijks heeft hij ons naar het dagboek gestuurd
of een andere ervaring dringt zich op en weer is die veertig jaar als gisteren:
Het is mijn bedoeling niet, hier uit te weiden over mijn gevoelens, maar
ik had één ding ontdekt: hoe meer ik aan Lotte en Hanna en Jack dacht en
over het gelukkig verleden en de donkere toekomst, hoe ellendiger ik me
voelde, zowel geestelijk als lichamelijk en ik kwam tenslotte tot het
volgende standpunt: het enige wat ik onder deze omstandigheden voor ze
kan doen, is: zorg, dat je erdoor komt en zet (zoveel mogelijk) alle andere
dingen uit je hoofd, anders ga je er zelf aan en daarmee zijn ze niet
geholpen.43
De flash back zet hem terug in de tijd: de machteloosheid overvalt hem opnieuw, en
net als in 1943 raapt hij zich bijeen, ‘zorg dat je erdoor komt’. En wij begrijpen: de
sinus en tangens-tabellen en de ‘opstelletjes’, zij dienden dát doel. De moraal, zijn
advies aan zichzelf klinkt als een tijdloze wijsheid die in 1981 net zo van kracht is
als veertig jaar eerder. Dan herneemt hij in een nieuwe alinea de regie. ‘De sergeant
majoor Miwa [...]’.
‘Kamioka’ is dus in de Familiegeschiedenis ultiem aanwezig. De echte boodschap
werd mijn oom door de donkere oorlogsschimmen ontfutseld; twee flash backs en
twee gelijkluidende verontschuldigingen daarvoor (‘het is niet mijn bedoeling’)
waren er nodig voor hij het nageslacht voorzichtig (want tussen haakjes) naar het
‘Dagboek’ wees. Even later maakte hij ons bovendien attent op Boekje 2. Waarvan
akte!
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Indische Letteren. Jaargang 23

44

Concordante HBS, Gentengkali 33, Soerabaja.

Klas 4B, cursus 1950-1951, onder het oog van de Ridderzaal; in de bank Hans Wessels.
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Besluit
De vlag wapperde in 1946 uit pure vreugde: ze hadden het overleefd. Nu na zestig
jaar begrijpen wij beter wat dat betekende. In een instinct tot overleven en verwerken
hield mijn oom alles wat de oorlog aanging zo goed mogelijk in de hand en onder
controle: de twee boekjes, het ‘Dagboek’, en de paragraaf in de Familiegeschiedenis.
In de veertig jaar diende ieder geschrift op een ander moment hetzelfde doel, de
schrijver op de been houden.
Vier handschriften: gered, gestolen, verbrand-herschreven, door schimmen belaagd.
Samen doen ze me denken aan een Japanse puzzel, het soort dat in de jaren vijftig
in Nederland populair was - van hout, en te koop in ‘de oosterse winkel’ -, vier zeer
ongelijke, en op zichzelf al gecompliceerde onderdelen, losse brokken die twee aan
twee, het binnen en het buiten, een eigen verhaal vertellen, terwijl uiteindelijk de
eigenaar voor alle vier brokstukken tekent en ze onder de aandacht brengt van het
nageslacht.
Ik zal niet beweren dat ze naadloos op elkaar passen. Maar samen geven ze wel
te denken. Ze laten een ordelijke, bedachtzame, gereserveerde man zien die zijn
maatregelen nam. Hij wilde overleven, zijn vrouw en kinderen terugzien. Hij zorgde
voor een noodrantsoen en sprak het aan. We hebben kunnen constateren dat het dienst
heeft gedaan; mogelijk zelfs is het van vitaal belang geweest. Zijn verslaggeving
was er niet op gericht om dat uit te leggen, noch in 1945 noch in 1981.
Noodrantsoen moet je doen.
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Hanna Stouten, wier eerste scriptie handelde over een 18e-eeuws dagboek,
promoveerde op een biografie van W.A. Ockerse (1760-1826) en werkte van 1976
tot 1989 bij de Afdeling Verlichting van het Instituut voor Neerlandistiek van de
UvA. Als hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Sorbonne (1989-2004) richtte
zij zich meer op de literatuur van de negentiende en twintigste eeuw.

Eindnoten:
* Met dank aan Bert Paasman, Gerben Stouten en Jack Stouten
1 Carlotta Wilhelmine Södergreen (Flensburg 1912-Eerbeek 1986) huwt 21-9-1932 te Bandoeng
Jacobus Petrus Maria Stouten (Deventer 1902-Eerbeek 1991); kinderen: Hanna, geb.10-6-1934,
huwt J. Jonasse, Jack, geb. 7-11-1936, huwt J.C.S.W. Godefroy.
2 Familiegeschiedenis, p 2-15.
3 Familiegeschiedenis, p. 42-47.
4 Alle handschriften bij Hanna Jonasse-Stouten te Ede. De citaten uit ‘Dagboek’ verwijzen naar
het typoscript van ‘Dagboek Kamioka krijgsgevangene nr 102,1942-oktober-1945’, J.P.M.
Stouten (NIOD bibliotheek 11.24 Sto); op het NIOD ook het typoscript van de ‘Herinneringen
aan de kamptijd en de Bersiap’ van Lotte Stouten-Södergreen (aanwinstnummer 1989).
5 Familiegeschiedenis, ‘Donkere jaren’, p.16-39, hierin ‘Japan’, p.16-25.
6 Voor het onderscheid tussen ‘het geleefde leven’ en het vertoog daarover of het verslag daarvan
denke men bijvoorbeeld aan het verschil tussen de kruik van de archeoloog en de daarover
gewisselde brieven; zie Vovelle 1985. Het eerste essay, ‘De dood’, is een pleidooi voor historisch
onderzoek dat ‘zonder direct van een mechanische causaliteit uit te gaan, een verband moet
zien te leggen’ tussen de verschillende niveaus (hij onderscheidt er overigens drie). Vovelle
1885, p. 35.
7 Onder de spreuken in Boekje 1, ongenummerde pagina.
8 Familiegeschiedenis, p.14-19.
9 ‘Dagboek’, p. 8-18, citaat p. 8.
10 ‘Dagboek’, p.18.
11 Boekje 2, p. 31.
12 ‘Dagboek’, p. 24.
13 ‘Bladvulling’

14
15
16
17
18
19
20
21

Kamioka, 1 oct. 1944 (Boekje 2, p. 23).
Als ik mij mag verstouten: de bladvulling inzake ‘de eerste twintig decimalen van π’, doet
denken aan het probeersel van de monnik van vroeger overzee; rondom diens ‘hebban olla
vogala’ staat immers de woord-voor-woord poging tot vertaling in het Latijn; de ‘probatio
pennae’ van de Vlaamse monnik in een abdij te Rochester, Engeland in de elfde eeuw als model
voor de Nederlandse leraar in een krijgsgevangenenkamp te Kamioka, Japan in de twintigste
eeuw?
Boekje 2, p. 26-28.
‘Dagboek’, p. 28-31.
‘Dagboek’, p. 40-48.
‘Dagboek’, p. 39; volgens mondelinge mededeling van zijn dochter had hij het verbrand.
Zie Mariska Heimans-van Bruggen 2001; Captain 2002, p. 68.
Familiegeschiedenis, p.19.
Captain 2002, p. 133-134.
‘Dagboek’, p. 50.
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22 ‘Dagboek’, p. 18-19.
23 Noties bij letterkundigen bekend doordat zij in de briefroman werden uitgebuit; dezelfde
onzekerheden zijn natuurlijk eigen aan het dagboek.
24 ‘Dagboek’, p. 31-32.
25 ‘Dagboek’, p. 35.
26 Andere dagboeken en documenten op het NIOD. Voor de bedden Wormser 1989, p.97 en
Familiegeschiedenis tussen p. 20 en 21; zie illustratie 4. Het verschil kan ook zitten in de kamers:
Wormser sliep op kamer 11, Stouten op kamer 7; en vanaf het moment dat hij in de keuken
werkte op kamer 4, de kamer van het keukenpersoneel en de verplegers.
27 ‘Dagboek’, p. 17 en 27.
28 ‘Dagboek’, p. 24; het lijstje is niet aangetroffen; Boekje 2 informeert ons.
29 Vovelle 1985; bijvoorbeeld p. 41-83 over ‘stiltes, indicatoren en sporen’. ‘register’ en ‘circuit’
hebben anders dan ‘niveau’ niet of minder een connotatie van rangorde.
30 Citaat ‘Dagboek’, p. 19-21. In de periode voorafgaand aan de mijn had hij zich al verdienstelijk
gemaakt als ‘grondwerker, havenarbeider, pakhuisknecht, grassnijder, straatveger’. Voor alle
baantjes ‘Dagboek’, p. 24-25.
31 Wormser 1989, p. 104 (Priestly geliefd?; ook in Birma-dagboek van Wim Kan).
32 ‘Dagboek’, p. 30; de bladvulling inzake π (pi) (noot 13) had hij ‘uitgepiekerd in de donkere
uren van de nachtdienst’, dus als kok (Familiegeschiedenis, p. 21).
33 Wormser 1989, p. 164.
34 Van zijn 141 mannen antwoordden twee ‘schrijven’, 31 ‘lezen’; eveneens 31 vielen met hun
antwoorden in de categorie: ‘studeren, les geven of een causerie bijwonen’; dit is niet specifiek
genoeg. Beets 1981, p. 274-275. Nicolaas Beets (1915-1986) deed artsexamen in Ned. Indië in
1941, was tijdens de internering kamparts, na de oorlog scheepsarts, vervolgens psychiater.
Met dank aan het NIOD, 15-5-2007.
35 Wormser 1989, eigen tekeningen p. 133 en 160, verantwoording p. 8.
36 Familiegeschiedenis, p. 20.
37 Termorshuizen 1990.
38 Familiegeschiedenis, p. 25.
39 Familiegeschiedenis, p. 17.
40 Familiegeschiedenis, p. 21. Dat ‘Diary’ ontlokt hem geen commentaar!
41 Familiegeschiedenis, p. 18.
42 Familiegeschiedenis, p. 19; in de map ‘curiosa’ ook een exemplaar van het ‘strooibiljet’ bestemd
voor de Geallieerde Gevangenen/Allied Prisoners dat op 4 september 1945 boven kamp Kamioka
neerdaalde, en een exemplaar van Par-o-dice World News, volume 1, number g, Yokohama
edition Friday, 7 sept. 1945 (kopie in typoscriptuitgave van ‘Dagboek’).
43 Familiegeschiedenis, p. 20; zelfde gedachtegang ‘Dagboek’ p. 17 (betreft 1943; het citaat ‘we
moeten hier doorheen’ van noot 27).
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Uitnodiging
Op vrijdag 9 mei 2008 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
weer een lezingenmiddag.
Het programma is als volgt:
14.00 uur:

Opening

14.15 uur:

Reggie Baay: De njai; fictie en
werkelijkheid

14.45 uur:

Liesbeth Dolk: Vindplaatsen. Een Indisch
kompas. Feit en fictie in het werk van F.
Springer

15.15 uur:

Pauze

15.45 uur:

Vertoning van een film over het leven
van Walter Spies: Schoonheid en
Rijkdom. Naar het boek van Hans
Rhodius. Scenario en regie: Hans
Hulscher

16.45 uur:

Discussie

17.00 uur:

Sluiting

Plaats: Universiteit Leiden, gebouw 1175 (Lipsius), Cleveringaplaats 1, zaal 028
De toegang is gratis.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
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[Nummer 2]
Redactioneel
In deze aflevering vindt u de bijdragen aan het symposium Het kind dat wij waren.
De Indische jeugd in de literatuur, op 11 november 2007 gehouden op Bronbeek.
Dit symposium, waarvan de titel ontleend is aan een bekend gedicht van E. du Perron,
had tot doel de traditionele voorstelling van de paradijselijke Indische jeugd ter
discussie te stellen. Was die jeugd wel zo paradijselijk? En voor wie? En wanneer?
Na een overkoepelende beschouwing van Pamela Pattynama volgen artikelen van
Annette Postma over Couperus en Vilan van de Loo over Beata van
Helsdingen-Schoevers. Wim Willems belicht de jeugd van Tjalie Robinson en Joop
van den Berg bespreekt de roman Eindexamen 1940 van Diet Kramer. In de jaren
dertig gangbare kinderspelen worden nader toegelicht in een causerie van Fred
Lanzing. Hans Vervoort, een van de jongste schrijvers die nog kan bogen op een
Indische jeugd, vertelt aan de hand van fragmenten uit zijn werk hoe híj die periode
beleefd heeft. De voordracht van Bert Paasman, ‘Het kind in de Indische poëzie’, is
hier nog niet opgenomen. Wij zouden graag zien dat een nader uitgewerkte versie
in een van de volgende nummers verschijnt. De conclusie van dit goed bezochte
symposium was, dat er op de traditionele voorstelling nog wel iets valt af te dingen.
Die conclusie werd nog eens onderstreept op 14 december 2007, toen leden van
de Werkgroep de gelegenheid kregen, hun eigen visie op die Indische jeugd naar
voren te brengen. Op de toen gehouden voordrachten van Inge Dümpel, Frans
Schreuder, Cisca Pattipilohy en Nico Vink hopen wij in een van de volgende
afleveringen terug te komen.
Vanaf heden is Geert Onno Prins, verbonden aan het tijdschrift Moesson, toegetreden
tot de redactie. Wij heten hem van harte welkom. De goede relaties die er tussen zijn
blad en het onze al bestonden, zullen door zijn medewerking alleen maar versterkt
worden.

Ten slotte willen we u nog wijzen op het programma van de lezingenmiddag van
vrijdag 26 september, dat u aan het eind van deze aflevering zult aantreffen.
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‘Laat mij voor één keer schaamteloos terugverlangen...’
De herinneringsknoop van Indische nostalgie
Pamela Pattynama
‘Ach, laat mij toch voor één keer schaamteloos terug verlangen naar het land zoals
ik het heb gekend: vredig, lieflijk en schoon....!’ Hunkerend bekijkt Rudy Kousbroek
een oude foto van zijn vader als jonge man. Gekleed in een witte jas toetoep leunt
deze nonchalant over de fragiele reling van een bamboe loopbrug boven een Indische
kali.1 De publicist Kousbroek wordt wijd en zijd gewaardeerd als een schrander en
scherpzinnig essayschrijver. In een aantal Indische kringen heeft zijn scherpe pen
hem evenwel niet al te geliefd gemaakt.2 De steen des aanstoots ligt in zijn kritiek
op de mythische en onwaarachtige voorstelling van het koloniale verleden in
Nederland. Als Indische luis in de pels wordt Kousbroek niet moe te wijzen op de
vervalsingen en verdraaiing van feiten die in het nationale geheugen circuleren.3 En
toch, ondanks zijn niet aflatende jacht op onwaarheden en mythes laat de wakkere
schrijver zich keer op keer betrappen op een idee dat zelf alle schijn van een mythe
tegen zich heeft: het idee van de idyllische jeugd in Indië.4
Wie zich verdiept in het vele dat over Indië verschijnt, weet al snel dat een jeugd
in Indië onveranderlijk wordt voorgesteld als het heerlijkste dat iemand kan
overkomen. Vele oud Indië-gangers werken mee aan de mythevorming rond een
blijkbaar onweerstaanbaar beeld. Zij posteren zich daarmee in een koor van
herinneraars, die hun Indische jeugd als niet weinig meer dan hemels voorstellen.
Het is vooral de eerste generatie Indische auteurs die het beeld heeft gevestigd van
het gelukkige Indische kind dat vrij ronddartelt in een zonovergoten palmenlandschap.
Maar de idyllische voorstelling duikt in allerlei varianten ook op ver buiten de
literatuur. Zij klinkt door in de familiegeschiedenissen die in Indische huiskamers
van generatie op generatie worden doorgegeven. Meer publiekelijk wordt zij aangedikt
op Indische reünies, duikt op in films, in mondelinge geschiedschrijving en, niet te
vergeten, in de vele in eigen beheer uitgegeven levensverhalen.
Zo'n volgehouden voorstelling is op z'n minst opmerkelijk te noemen. Terwijl de
beeldvorming over het koloniale verleden voortvarend wordt bijgesteld, de herinne-
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ring aan Nederlands-Indië steeds genuanceerder raakt, heilige huisjes omver worden
gehaald en stereotypen, ook door schrijvers zelf worden doorbroken, is de projectie
van een paradijselijke Indische jeugd overeind gebleven. Wat betekent dit fenomeen?
Was die jeugd in Indië werkelijk zo paradijselijk of doet zich hier een overgeleverde
gemeenplaats, een verdichtsel voor?

Autobiografische conventies
Indië is verdwenen. Sinds 1945 (voor de Indonesiërs) of 1949 (voor de Nederlanders)
is het overzeese rijksdeel weggevaagd van de wereldkaart. De kolonie mag dan
verdwenen zijn, als herinnering lééft Indië als nooit tevoren. Een nog steeds
aanwassende stroom Indische romans, films, fotografische documenten, kunstwerken
en levensgeschiedenissen getuigt daarvan. Thans manifesteert het internet zich als
het jongste herdenkingsmedium. Indische sites en portals vormen een krioelende
pasar waar verhalen en beelden vanuit de hele wereld aangeboden worden. Via
cyberspace vindt dag en nacht een levendige uitwisseling van Indische herinneringen
plaats tussen mensen van diverse etnische herkomst en van verschillende generaties.
Groepen mensen die zich verbonden voelen omdat zij herinneringen gemeen hebben,
zogenaamde herinneringsgemeenschappen, gebruiken internet naast de traditionele
media zoals literatuur, tv, radio en de krant. Die variatie aan media bieden
verschillende herinneringsgemeenschappen de kans om eigen herinneringen aan
Indië naar buiten te brengen en, en passant, ook hun (Indische) identiteit bij te slijpen.
De verhalen en herinneringen die zo worden gecreëerd vormen wat ik wel noem een
Indisch reisarchief, ofwel een bewegelijk geheel van duizenden verhaalfragmenten
die elkaar beïnvloeden en aanvullen, maar even vaak tegenspreken.5 In die woelige
herinneringscultuur neemt de literatuur van oudsher een specifieke plek in. Destijds
heeft Nederland Indië immers vooral via de bellettrie leren kennen en nog steeds
heeft de literatuur vanwege haar publieke functie grote invloed op de beeldvorming
rond Indië.
Volgens Rob Nieuwenhuys is de Indische literatuur geboren uit de journalen en
de brieven naar huis die Europeanen zijn begonnen te schrijven vanaf hun komst in
de Archipel.6 Het waren autobiografische teksten vol eigen belevenissen, gekenmerkt
door een realistische verteltrant. Een spannend verteld verhaal, dat was belangrijk
in Indië; wie met een ‘mooi verhaal’ voor de dag kwam hield daar soms een promotie
aan over. Er werd meeslepend verteld, doorverteld, uitgewisseld en gekletst. Ook de
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roddel, het gekanker en de pocherij waren niet van de lucht.7 De suggestie van ‘echt
gebeurd’ is aan Indische literatuur blijven hangen en feit en fictie lopen voortdurend
door elkaar heen. Het vaag gehouden onderscheid tussen werkelijkheid en verbeelding
is juist een van de aantrekkelijke kanten van Indische verhalen. Menig Indisch auteur
is daardoor ook verleid tot uitspraken over de ik-relatie in haar of zijn werk. Zo ging
Beb Vuyk prat op de autobiografische inslag van haar werk: ‘Er is geen verhaal
waarin ik niet voorkom, voor zover ik weet’.8 F. Springer noemt zijn autobiografische
geheugen ‘een soort goedaug waar een hoop rotzooi door elkaar ligt’ en oefende al
vroeg zijn registratievermogen: ‘Ik heb altijd in mijn achterhoofd gehad: ik wil het
onthouden, omdat ik misschien de behoefte krijg om daar later over te schrijven’.9
Maria Dermoût zegt het verleden zo hevig te hebben doorleefd dat zij alleen maar
over ‘die tijd, destijds, daarginds’ kon schrijven.10 Ook Multatuli, Hella Haasse, H.J
Friederici, Paula Gomes, A. Alberts, Helga Ruebsamen, E. Breton de Nijs en Aya
Zikken richtten zich op het persoonlijke avontuur. Veel romans over Indië zijn volgens
literatuurhistoricus Peter van Zonneveld ‘verkapte egodocumenten.’11
Vanuit literatuurwetenschappelijk oogpunt zou het een vergissing zijn de
ik-personages te vereenzelvigen met de auteurs. De neiging daartoe is groot, vooral
omdat binnen deze ego-literatuur het thema van de Indische kindertijd zo prominent
aanwezig is. In 1935 verscheen E. du Perrons Het land van herkomst, dat wel het
prototype van de Indische jeugdherinnering genoemd kan worden. Du Perrons
modernistische dubbelroman wordt beschouwd als literair hoogtepunt. Lang wist de
kritiek echter geen raad met het Indische karakter van het boek. Kenners zijn het er
nu wel over eens dat Du Perron Indische jeugd niet afgedaan kan worden als louter
geografische aanduiding of thematiek. De Indische jeugdherinneringen zijn ingeweven
in de genrevernieuwing waar het boek zo om geprezen wordt.12 Du Perron kwam uit
een, zoals Rob Nieuwenhuys het noemt, ‘typisch grand-seigneurale heerserscultuur’.
Hij kende geen geldzorgen en de beschrijving van zijn jeugd zit vol
romantisch-heroïsme. De dappere drie musketiers schijnen voor de jeugd in het Indië
van toen een lichtend voorbeeld te zijn geweest.13 Dat wil zeggen voor de jongetjes
onder hen. ‘Branie,’ zo schetst Du Perron zijn zorgeloze jeugd. ‘Macho’ zouden wij
nu zeggen. Hoe het ook zij, de roem van Du Perrons magnum opus heeft gezorgd
voor een grote verspreiding van het motief ‘Indische jeugd’. Behalve een voorbeeldig
model te zijn van de modernistische roman kan Het land van herkomst dus ook bogen
op een voortrekkersrol in de constructie van de Indische jeugd. Zo is hij de voorloper
van het meest populaire boek dat een Indische jeugd als thema voert: Oeroeg van
Hella S. Haasse.

Indische Letteren. Jaargang 23

53
Oeroeg verscheen in 1948 en is de eerste na-oorlogse herinnering aan een jeugd in
Indië. Het was ook het eerste werk dat terugkeek op het afgesloten tijdperk van het
nationale koloniale verleden. Oeroeg is een van de bekendste en meest geliefde
boeken uit de moderne Nederlandse literatuur. Het boek handelt over de Indische
jeugd van een Europese planterszoon. Vooral diens vriendschap met een Soendanese
jongen, zoon van de mandoer wordt belicht. Met Haasses populaire debuut zijn
‘kinderen in een Indisch landschap’ de Nederlandse literatuur binnen komen wandelen.
In ieder geval is de ‘jeugd in Indië’ sinds Oeroeg een blijvertje geworden in de
Nederlandse literatuur, zelfs transgenerationeel. De tweede generatie die nooit in
Indië was en op zoek ging naar haar identiteit, luistert naar de echo van het thema;
de jeugdjaren blijken ook voor hen de inspiratiebron bij uitstek.14 Oeroeg luidde ook
de liefkozing van de ‘Indische jeugd’ in: het werd niet alleen een vertrouwd, maar
ook een geïdealiseerd en geromantiseerd motief. Het thema voert lezers een exotisch
tropisch landschap in waar vrijgevochten jongetjes zich vermaakten. Op straat, in
het stille middaguur vochten en bekvechten branie kereltjes er op los: onder het
ouderlijke oog uit sprongen zij in de kali en daagden elkaar uit met levensgevaarlijk
spel. Het icoon van zo'n vermetele, vrijgevochten sinjo is de vermaarde Tjalie
Robinson. Wij kennen Tjalie vooral als de chroniqueur van de oudere boeaja, de
petjoh sprekende macho Indo-jager die excelleerde als motorrijder en
vrouwenversierder.15 Maar Tjalie schreef ook over de jongere boeaja's, die losjes
gehuld in tjelana monjet de straten afschuimden: ‘dat schuimig bestaan was
verrukkelijk... vliegerend, knikkerend, tollend, vechtend, gala-asinspelend, jagend
met windbuks en katapult’ bepaalden de boeaja's het straatbeeld: ‘wie geen boeaja
was bleef thuis, kreeg piano- en Franse les en was diep ellendig.’ In zijn memoires
plaatst Tjalie de straatboefjes in de Indische grootstad. Er waren toen nog geen
bioscopen, geen speeltuinen, geen zwembaden en geen sportvelden. Zijn anak Betawi
snoepten onhygiënische straatlekkernijen, voetbalden blootsvoets tussen glasscherven
en roestige blikjes. In de kampong, het geliefde speelterrein, werden vruchten gestolen,
en ‘interessante dingen’ geleerd. Dagelijks gingen de krokodilletjes uit vechten, vaak
‘school tegen school’. Wie gehavend thuiskwam kreeg jodium op de wonden en
ransel voor de kleerscheuren. De boeajas's waren kleine opscheppertjes die
ongeëvenaard ‘taai, sterk, vlug en helder van geest’ waren.16 Later in Holland inspireert
dit zoete verleden Tjalie Robinson tot dichtregels: ‘Dili hier, didi daar, didi botak
zonder haar. Andere tijden, andere zeden. Maar 't zoetst is toch 't verleden.’17
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Meisjesboeaja's
Maar ook onder de meisjes bevonden zich boeaja's. Zelf heeft Tjalie Robinson een
aantal onvergetelijke meisjesboeaja's vereeuwigd. De bekendste is wel Tjoek, de
‘onvermoeide zwerver, een onbevreesde en kundige vechter, een roekeloze
zwemmer.’18 En dan Si Djos, het meisje dat de jongens achter zich liet en met ogen
dicht zonder ooit mis te stappen over de lange dwarsliggers van de lange spoorweg
rende, nee, over de afgrond vloog.19 En laten we vooral niet de brutale snol Didi
vergeten met haar wilde gedrag. Schaamteloos stort Didi de mannen in het verderf
en het loopt dan ook slecht met haar af.20 Vanuit genderopzicht figureren de meisjes
die niet door mannelijke, maar door vrouwelijke auteurs zijn gecreëerd op een
minstens even interessante wijze. Niettemin zijn de kleurrijke, intrigerende meisjes
in het werk van Aya Zikken, Helga Ruebsamen, Paula Gomes, Loes Nobel,
Margaretha Ferguson, Justine Swaving en Elvire Spier minder in de herinnering
blijven hangen dan hun Indische broertjes. Misschien wel omdat het drieste
jongensbestaan om straatslijperij draait, terwijl de meisjes meer in het huis en in de
vermaarde Indische tuin bleven avonturieren. Nog pas gisteren van Maria Dermoût
bijvoorbeeld, speelt zich af rond het huiselijke bestaan van het meisje Riek. Toch is
gezapigheid het laatste wat je het werk kunt aanwrijven. Vanaf de allereerste zin
baart de roman onrust. We worden een verre, vreemde plek ingevoerd die ons toch
vertrouwd en veilig voorkomt: ‘Op Java, ergens op Midden-Java, tussen de bergen
Lawoe en wilis in, maar dichter naar de kant van de Lawoe toe, lag diep in een
ommuurde tuin onder donkere, groene bomen een huis.’21 Het meisjesbestaan van
Riek sleept alles mee wat doorgaans met Indische literatuur geassocieerd wordt.
Hoge witte huizen, een paradijselijke jeugd in een overweldigende natuur, grote
scharen bedienden, familiegeschiedenissen met al hun geheimen, de oude kindermeid
Oerip die het kind ‘Hart van mij’ noemt.22 Men moet binnendringen in de
binnenkamers van de Indische literatuur om oog te krijgen voor de speciale betekenis
van het Indische meisje.
Voor jongetjes zowel als meisjes moet Indië een paradijs zijn geweest, een lustoord
waar geen enkele andere jeugd aan kan tippen; we horen het nog steeds, in alle
toonaarden. Ik kom terug op mijn vraag: wat steekt erachter die zoete Indische jeugd?
Het is immers moeilijk te geloven dat elke jeugd in Indië een toppunt van zaligheid
was. Het idee dat ouderliefde per definitie onbaatzuchtig is, of dat het gezin altijd
veilig is voor kinderen is allang onderuit gehaald. Bovendien, het lijdt geen twijfel
dat ook kinderen in het exotische Indië hebben geleden. Lees alleen al de verwijzingen
in literaire overleveringen er op na: Haasse bijvoorbeeld schetste meteen al in Oeroeg
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de donkere zijden van een jeugd. De roman eindigt in mineur, het koloniale avontuur
is fini, de ik-verteller wordt verdreven, zijn vriend is verdwenen en hij blijft zitten
met de vraag of hij zijn geboortegrond ooit weer terug zal zien. Oeroeg schetst met
andere woorden geen paradijs, maar verlies. De herinnering aan een Indische jeugd
blijkt in dit oermodel allesbehalve vreugdevol. Ook in andere beschrijvingen is een
paradijselijke atmosfeer vaak ver te zoeken. Paula Gomes' angst voor haar wrede
vader en enge verschijningen is niet mis te verstaan:
Het liefst wil ik de huizen vergeten waar we gewoond hebben en waar
mijn broer werd geslagen. Waar ik altijd bang was. 's Nachts hoorde ik
deurknoppen naar beneden drukken, maar gelukkig, de deuren gingen niet
open, ze zaten op slot. Ik zag schaduwen die groter en groter werden,
wanstaltig, gedrochten. Als ik naar een bepaalde hoek keek, zou daar een
gedaante oplichten, erger dan een mòmòh.23
En wie kent niet de eenzaamheid en in-treurige kostschoolbeleving van Rudi
Kousbroek?24 Lin Scholte reikt weer een ander voorbeeld aan. De schrijfster wordt
weliswaar geroemd omdat zij aandacht opeiste voor de felle, vermetele anale
kompenie, maar haar werk wrijft ons evengoed het harde leven van die
soldatenkinderen onder de neus.25 Hun vaders, de soldaten die laag in de hiërarchie
van het KNIL geplaatst waren, hadden hun Indische en Indonesische gezinnen slechts
een pover bestaan van armoede en veelal slaag te bieden. Ras en klasse bepaalden
in Indië ontegenzeggelijk de kwaliteit van leven, maar is geenszins doorslaggevend.
Wat immers te denken van de ouder-kind relatie in Maria Dermoûts Nog pas gisteren?
In tegenstelling tot de anak kolong leeft het belanda meisje Riek in een mooi huis.
Dermoût heeft echter niet veel woorden nodig om de afstand tot haar welgestelde
ouders te kenschetsen: ‘Riek hield wel van hen, eigenlijk niet veel’.26 Rieks mooie
huis blijkt geen bescherming te bieden tegen de donkere kanten van het kinderbestaan,
broeierige dreiging, dood en geweld: ‘Toch was het er, niet te noemen. Riek durfde
er soms niet om te gaan slapen, en ook overdag in een stille kamer, of's middags in
de verlaten tuin, begon haar hart te kloppen met korte harde slagen tot boven in haar
veel te nauwe keel. Roos die vermoord was.’27 Desondanks wordt Dermoûts novelle
vaak aangeprezen als weemoedige idylle.
De Indische literatuur zit vol ambivalente vertellingen die de paradijselijke
voorstelling van een Indische jeugd ondermijnen. Als onderdeel van de beeldvorming
over Indië verkrijgt de ‘Indische jeugd’ daardoor meer het karakter van wat men in
de literatuur wel een topos noemt: een vaste gedachtenwending.28 Niettemin blijft de
hardnekkigheid van deze topos intrigerend. Heeft het wellicht meer te maken met
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de herinnering aan Indië dan met de werkelijkheid in Indië? Het raadsel der
herinnering houdt psychologen allang bezig, en de laatste decennia geniet het
verschijnsel ook de belangstelling van historici en literatuurwetenschappers. Zelfs
zozeer dat de werking van het geheugen en herinneringsprocessen in het centrum
zijn komen te staan van onderzoek naar hedendaagse culturele verschijnselen.29

Wat is een herinnering?
Voor veel mensen gaan herinneringen terug op echt gebeurde gebeurtenissen. Volgens
die denktrant zouden herinneringen altijd op waarheid berusten. Niets is minder waar.
Volgens recente herinneringstheorieën bestaat er juist niets dat zo onbetrouwbaar en
wisselvallig is dan de herinnering. Dat komt omdat ‘het verleden’ niet doodstil in
ons geheugen ligt te wachten totdat het wordt opgehaald. Ons geheugen is, zoals de
Italiaanse historicus Alessandro Portelli zegt, geen ‘passief depot van feiten’, maar
het is een ‘actief proces’ dat nieuwe betekenissen creëert.30 Wij kunnen het verleden
alleen maar bereiken via een actief geheugen dat bovendien onontkoombaar
geregisseerd wordt door emoties. Ieder van ons maakt een overstelpende hoeveelheid
voorvallen mee. We zijn geneigd alleen die te onthouden welke voor ons emotionele
waarde hebben. Al het andere verdwijnt en wordt vergeten.31 Het zijn dus ongrijpbare
emoties die dicteren welke gebeurtenissen worden vergeten en welke boven komen
drijven. Tijdens dat herinneringsproces verandert ons verleden van kleur en vorm.
Daar komt bij dat men wel terugkijkt, maar vertelt op een later tijdsmoment. Elke
jeugdherinnering, met andere woorden, wordt altijd achteraf geboren. Daarom vertelt
een herinnering meer over het vertelmoment dan over de gebeurtenissen zelf. Zij
geeft ook geen uitsluitsel of iets werkelijk gebeurd is. Op grond van een herinnering
kunnen we bijvoorbeeld niet vaststellen dat er in Indië bordjes bij Indische zwembaden
stonden: ‘Verboden voor honden en inlanders’. Hebben die bordjes daar werkelijk
gestaan? Aanhoudend speurwerk heeft, naar ik weet, nog nooit onomstotelijk bewezen
dat die bordjes hebben bestaan.32 Toch blijven mensen beweren ze gezien te hebben.
We kunnen niet blindelings op hun geheugen vertrouwen. Wat die herinnering ons
wel vertelt is hoe diep het raciale uitsluitingsbeleid ingreep op ieders identiteit. Het
berokkende leed blijkt nog steeds op te spelen.
Een ander bekend voorbeeld van zo'n ‘twijfelachtige’ herinnering is de put tijdens
de Bersiap. Een ongelofelijk aantal mensen vertellen over hoe zij zelf gezien hebben
dat anderen getjingtjangd zijn tijdens de Bersiap, en hoe in stukken gehakte lichamen
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in de put op hun erf zijn gegooid.33 De herinneraars menen stellig dat zij het zelf
hebben meegemaakt. Desondanks kunnen hun getuigenissen niet het bewijs vormen
dat de gebeurtenissen in werkelijkheid zo zijn gebeurd. En toch bevatten deze steeds
weerkerende verhalen een waarheid. In de verwoorde herinnering kan men namelijk
de verschrikkingen tijdens de Bersiap beluisteren. Via de verhalen komt het
verbijsterde onbegrip tot uiting van mensen die wreedheden hebben ondergaan of er
getuige van waren en getraumatiseerd zijn geraakt. Dergelijke collectieve
herinneringsprocessen zeggen allereerst iets over het falen van de taal. In onderzoek
naar trauma is vaak aangetoond dat de woorden om gruwelen in uit te drukken niet
bestaan. Getraumatiseerde mensen moeten daarom terugvallen op wel beschikbare
woorden.34 Zo lijkt ook het verhaal van de put een vaste zegswijze geworden om het
onuitspreekbare in uit te drukken.
Deze voorbeelden geven inzicht in de algemene werking van het geheugen. Juist
omdat we gebonden zijn aan taal en woorden om onze ervaringen over te brengen,
bestaan herinneringen voor een groot deel uit nabootsen en herverteller. Ons
zogenaamde autobiografische geheugen, het geheugen dat persoonlijke herinneringen
opslaat is niet zo uniek en persoonlijk als wel aangenomen wordt. Hoe vreemd ook:
onze persoonlijke ervaringen en herinneringen zijn in hoge mate bepaald door wat
anderen zich hebben herinnerd of juist zijn vergeten. Dat betekent ook dat een
herinnerde jeugd ons niet veel leert over de werkelijkheid van toen.
Jeugdherinneringen vertellen minder over het ‘kind dat wij waren’ dan over de
volwassene die achterom kijkt naar het kind.

Nostalgie als herinneringsknoop
Er bestaat veel verzet tegen het geijkte nostalgische beeld van Indië. In het algemeen
wordt nostalgie beschouwd als inauthentiek, escapistisch of reactionair. Maar is
verlangen naar een idyllisch oord en een onbekommerde tijd dan niet een onschuldig
genoegen? De antropoloog Renato Rosaldo veroordeelt wat hij noemt ‘imperialistische
nostalgie’. Imperialistische nostalgie doet zich alleen maar vóór, als onschuldig
verlangen, zo meent hij. In feite wordt het brute geweld inherent aan kolonialisme
weggemoffeld achter fraai-exotische en tot de verbeelding sprekende plaatjes.35 De
historica Frances Gouda zit op dezelfde lijn wanneer zij opmerkt dat de treurnis om
de verloren kolonie de Europese hoofdrolspelers ex post facto kan zuiveren van
blaam.36 De erfenis aan idyllische, nostalgische beelden ontneemt ons dus
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vaak het zicht op de ongelijkheid in macht en status die de dagelijkse werkelijkheid
uitmaakte van kinderen in de kolonie. Deze discrepantie maakt de kritiek op tempo
doeloe-nostalgie in veel gevallen terecht. Populaire verhalen over avontuurlijke
Europese mannen die onontgonnen gebieden ontsloten moet men wantrouwig
bekijken. Evenzo is het verstandig te bedenken dat verhalen over het brengen van
beschaving of het verheffen van de inheemse bevolking dikwijls dienen om de
Nederlandse burger te herinneren aan het trotse bezit van overzeese gebieden. Dat
soort nationalistische herinneringsbeelden komen van pas om een onverschrokken
nationaal zelfbeeld op te houden.
Maar voor de eerste generatie Indische migranten, die zich juist niet geaccepteerd
heeft gevoeld als Nederlands burger, heeft nostalgie een andere betekenis. Zij
verlangen terug naar een thuis dat niet langer bestaat. Zodoende zit in hun geval
eerder verlies en ontheemding achter nostalgia dan een reactionaire houding.37
Nogmaals, een herinnering is altijd verbonden aan emoties. Voor de eerste generatie
Indische migranten geldt dat er geen dieper gevoelde emotie bestaat dan het verlies
en afscheid van Indië. Zij hebben gezamenlijk een schokkende historische periode
meegemaakt die hen maakt tot wat de historicus J.J.A. van Doorn een
‘lotsgemeenschap’ noemt.38 Hoe groot de onderlinge verschillen ook zijn, zij delen
herinneringen met een ‘sterk emotionele en symbolische lading’. Het ‘koloniale
trauma’ heeft hen gevormd tot een Nederlandse herinneringsgemeenschap. Twee
oorlogen maakten zij mee - de Japanse bezetting met de kampen, en de ontwrichtende
onafhankelijkheidsoorlog. Voor degenen die hun jeugd in Indië meemaakten verging
de wereld op een onverwachte en schokkende wijze: zij verloren hun geboortegrond,
zijnsbepaling, cultuur, een klimaat, de geuren, kleuren, en geluiden van Indië. Ik
wilde eigenlijk niet gaan is de titel van een boekje met herinneringen van repatrianten.
Die titel geeft blijk van een typische Indo understatement.39 Is het, gezien het trauma,
de onbegrepen ‘zielsverwonding’ zo vreemd dat de herinnering aan de vooroorlogse
Indische jeugd beter, mooier, gelukkiger werd naarmate de tijd voortschreed? Alles
wat verwijst naar ‘vroeger’ lijkt samengebald in de bekende, gelukkige-jeugd-in-Indië
herinneringen. Alles wat dat plaatje verstoort is langzamerhand weg gegumd,
uitgevlakt en vergeten. Overgebleven is een harmonieus beeld van ‘het kind dat zij
waren’.
Kortom, de mythe van de paradijselijke Indische jeugd is niet te reduceren tot een
simpele topos. De niet uit te bannen voorstelling wijst op een gecompliceerde, wat
ik wil noemen herinneringsknoop die sporen herbergt van verschillende
herinneringsvertogen. Nostalgie mag dan de uiterlijke vorm zijn, zij is wel de
dekmantel voor emoties waar men niet snel mee voor de dag kan komen in de
Nederlandse herin-
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neringscultuur van koloniale schuld en schaamte. In die knoop van herinneringen
kan men verdriet om verlies en afscheid herkennen, en de machteloze woede om de
loop van de geschiedenis terug traceren. Sporen van het onverwerkte verleden, de
migratie, het onbegrip waarmee men geconfronteerd werd, de ‘nooit geheel’ geslaagde
inpassing, maar ook, niet te vergeten, de successen van de inburgering zijn in de
mythe van de Indische jeugd terug te lezen. De gecompliceerde herinneringsknoop
van de paradijselijke Indische jeugd behelst zodoende verre van abjecte nostalgie.
De hunkerende, ambivalente Rudy Kousbroek die zich vaak keert tegen nostalgische
uitingen, geeft tegelijkertijd als geen ander uiting aan het bittere besef dat alles
voorgoed voorbij is; het eigen verleden is een vreemd land geworden, een ‘kuil om
snikkend in te vallen’.40
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Van de schoonheid, de angst en de troost
De Indische jeugd van Louis Couperus
Annette Postma
De familie Couperus had oude wortels in de koloniale samenleving. De overgrootvader
van Couperus (toepasselijk Abraham geheten) ging in de tweede helft van de
achttiende eeuw naar Indië, verdiende een fortuin in Malakka en werd er in 1788
gouverneur. Later verhuisde hij naar Java en werd president van het gerechtshof van
Soerabaja. Couperus' vader werd in 1816 in Batavia geboren. Hij studeerde aan de
universiteit van Leiden en werd in Indië uiteindelijk lid van het hooggerechtshof.
Toen hij officieel met pensioen ging, keerde hij met zijn vrouw terug naar Holland,
naar Den Haag. Daar werd Louis Couperus in 1863 geboren. De familie bleef nauw
verbonden met Indië; Louis' ouders bezaten een plantage op Java en de zonen waren
voorbestemd voor een ambtelijke carrière in Indië. Negen jaar later keerde de familie
dan ook weer terug. Ter plekke was het makkelijker voor vader Couperus om zijn
zonen te helpen met die carrière en dat gold ook voor het besturen van zijn landgoed.
Louis Couperus heeft niet vanaf zijn geboorte, en maar vijf jaar, van zijn negende
tot zijn vijftiende in Indië gewoond (1872-1878). Hij woonde in een groot huis aan
het Koningsplein, het belangrijkste plein van Batavia op het eiland Java, waar zijn
ouders een plantage hadden, Tjicoppo genaamd.1 Alhoewel hij maar een korte periode
van zijn jeugd in Indië doorgebracht heeft, heeft deze tijd diepe indruk op hem
gemaakt. Ik probeer van zijn beleving en weergave van zijn Indische jeugd een beeld
te geven en laat vaak Couperus aan het woord, want wie kan het beter en mooier
verwoorden dan de grote schrijver zelf?

De schoonheid
Couperus denkt met plezier terug aan zijn jeugd in Indië. Wat bekoorde hem daar?
Allereerst het klimaat:
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Ik vond het heerlijk, dat de zon er scheen. De zon, o dat was iets
oneigelijks, iets verborgens in Holland, ook al scheen des zomers de zon!
Maar de staâge zon, dat was er iets goddelijks! Een kind lijdt niet van de
warmte en ik, ik aanbad de zon. De zon was mij als een godheid. De zon
in de blauwe lucht scheen mij God zelve toe, zijn óog minstens! De zon
was een god, en de maan was zijn vrouw!2
Ook zijn woonhuis beviel hem beter dan in Nederland:
Ik vond er ons huis mooier dan in den Haag, omdat het grooter was en de
tuin heel groot was en er bloeiende oleanders waren. Een ‘oleander’... dat
zeide mij iets.3
Om nog maar niet te spreken van zijn kleding:
Ikvond mij er een meneertje dadelijk, omdat ik witte broeken kreeg,
verlakte schoenen droeg des avonds, en meê mocht naar de opera, en
kinderbals bezocht.4
Op een van deze kinderbals, dat hij samen met zijn nichtje en latere vrouw Elisabeth
bezocht, mocht hij tot zijn verrukking een fluwelen pakje aan. De dandy was al vroeg
ontwaakt in Couperus.
Op school ging een hele nieuwe wereld voor hem open. Hij leerde er de schoonheid
van de mythologie kennen en zag de Olympus voor zich, met zijn goden en godinnen.
Hij vond het heerlijk, luisterde aandachtig en schreef alles koortsachtig op, in extase
door die plotselinge schoonheid.5 Hij vond het prettig in Indië, ook omdat het er heel
anders was dan in zijn geboorteland. Er werden dingen besproken en gedaan, die in
Nederland niet aan de orde waren en waarvan hij wel begreep dat hij die thuis niet
moest vertellen, zelfs niet aan zijn moeder:
Het leven ging er voor mij open; de jongens, die mij, toen ik aankwam,
hèel dom vonden, leerden mij de verborgen dingen en de wijze, nòoit
onder de groote menschen, gezegde woorden, en waren allemaal, òf verliefd
op kleine meisjes, òf heel branie met de baboe's thuis van hun moeders of
zusjes, òf zij hadden vriendjes op school, heel innige vriendjes. Dit alles
maakte te zamen op mij den indruk of het leven voor mij open ging, of ik
nu heel het leven inzag, al was het maar het leven van jongens en meisjes,
van kinderen; eigenlijk veel interessanter dan het leven van groote en oude
menschen, dacht ik. Ik begreep, dat ik thuis moest oppassen, niets moest
laten merken van álles wat ik al wist; al waren er dingen, die ik niet goed
begreep.6
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[...] zij, in een marquise-toiletje, een marquisetje van acht jaar, gepoeierd, met een moesje op de
wang; ik, als een page en ik herinner mij nog het pakje, dat mijn zusters mij hadden gemaakt:
zwart fluweel met gele satijnen crêvé's en ik was erg trotsch op die eerste travesti.7

Op school in Indië maakte Couperus dus voor het eerst kennis met seksualiteit,
maar laat wijselijk zijn eventuele, eigen ervaringen buiten beschouwing. In de roman
Metamorfosen wordt iets explicieter wat die ‘innige vriendschap’ tussen de jongens
inhoudt. Couperus' hoofdpersoon Aylva is schrijver, en schrijft over de vriendschap
tussen Kareltje en Arnold, twee jongens op een particuliere school te Batavia. Arnold
is een forse, sterke jongen en ouder dan Kareltje, een elfjarig teer, bleek en blond
jongetje. Het verhaal begint met de schooljongens die het ‘baarspel’ spelen. Bij het
baarspel is de speelplaats door twee lijnen of baren in twee kampen verdeeld,
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met een gevechtsterrein daartussen in. Wie geraakt (getakt) wordt, is krijgsgevangene;
hij moet op de baar staan, maar kan door zijn partijgenoten verlost worden. Het is
een spel waarbij het er nogal wild aan toe kan gaan. Zo ook hier: Arnold probeert
Kareltje te weerhouden de vlag te bemachtigen en haalt hem zo hard onderuit, dat
Kareltje bewusteloos raakt. Arnold heeft enorm veel spijt, want hij had hem geen
pijn willen doen, hij houdt namelijk heel veel van Kareltje. Zo veel zelfs, dat hij
jaloers is als Kareltje op een kinderbal telkens met hetzelfde meisje danst. Kleine
Kareltje kijkt op tegen de oudere Arnold, die hem dingen leert en vertelt, waar Kareltje
geen weet van had:
En Arnold leert hem hoe het leven is. Kareltje is heel nieuwsgierig en
vraagt hem allerlei dingen met glimmende oogen. Dan praten ze
geheimzinnig en Arnold waarschuwt Kareltje zich niet te bemoeien met
die jongens en met die: die doen slechte dingen met elkaâr in donkere
hoekjes...
Eerbiedig ziet Kareltje op naar Arnold, omdat hij zooveel weet. Hij is wel
heel nieuwsgierig naar de slechte dingen in de donkere hoekjes, maar hij
gelooft niet, dat hij ooit zal durven, om Arnold. Want Arnold windt zich
op en zegt hem, dat hij een pak slaag krijgt, Kareltje, als hij zich met die
jongens bemoeit... Kareltje belooft.8
Het lijkt erop dat Arnold graag zelf dingen met Kareltje zou willen doen, maar dat
van zichzelf niet mag of niet durft. Uiteindelijk wint Kareltjes nieuwsgierigheid het
van zijn angst voor een pak slaag. Arnold is diep bedroefd als hij hoort dat Kareltje
tóch met andere jongens in donkere hoekjes knoeit...9

De angst
Couperus is altijd al, van kleins af aan, een bangelijk kind geweest:
Want ik was bang, ik was een bang kind: ik was bang voor donkere trappen,
ik was bang voor baardige mannen, ik was bang voor moordenaars en
voor tijgers vooral, en dan was ik héel bang voor spoken.10
[...]
Nu vond ik het soms wel prettig bang te zijn, en maakte mij verhalen van
tijgers en moordenaars, heel groote tijgers en baardige moordenaars; de
laatste vooral waren mijn stadige vrees en ik herinner mij nog de koude
rilling, die mij over-
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viel, toen mijn nichtje- nu mijn vrouw- mij eens vroeg, zij toen een klein,
bleek, blond meisje, veel jonger dan ik:
- Waar ben jij meer bang voor, zeg....voor dieven... of voor móordenaars??
Toen heb ik, uit den grond van bevend hart, gestameld:
- O, voor moordenaars... want diè... die maken je dood.11
Couperus vertelt hierop bang te zijn voor de dood, die hij bijna had ontmoet en voor
God. Die laatste vreesde hij, zegt hij, bijna meer dan de moordenaars... Ook was hij,
als klein kind (omdat de kindermeid en het kamermeisje daarover enge verhalen
vertellen) bang voor de Zwarte Kunst. Hij besloot zijn zelfgemaakte gebedje voor
het slapen gaan dan ook steevast met de woorden: ‘Heere, bewaar mij voor de Zwarte
Kunst.’12
Couperus speelde meestal alleen en verzamelde de zonderlingste dingen, zoals
modeplaten, de gouden en zilveren blikjes van wijnflessen, stukjes glas, lappen
tarlatan van de baljaponnen van zijn zussen, pionnen van belegeringsspellen,
giornoballons. Van zijn spelletjes begrepen zijn broers en zussen niets, zij lachten
om die rommel. Maar die ‘rommel’ stelden mensen voor en Couperus gaf ze namen.
En met die rommel maakte hij zijn eerste romans, meestal draaiden ze om ‘door
vreeslijke roovers en moordenaars geschaakte mooie dames’ en de romans liepen
meestal heel treurig af. 's Avonds huilde de kleine Louis om zijn eigen treurige
verhalen in zijn bedje.13 Deze fantasiespelletjes speelde hij in Indië ook met zijn vier
jaar jongere nichtje Elisabeth, en ieder maakte zijn eigen verhaal, zijn eigen roman.
Zij speelden dit in de donkere regentijd, als de grote mensen hun siësta hielden,
samen in de binnengalerij.14
In Indië werd Couperus' angst heviger, de kleine Louis kon zijn vrees cultiveren
in het voor hem vreemde en mysterieuze land. Couperus maakt een onderscheid
tussen bang zijn en angst (met een hoofdletter): ‘Want wie bang is, is bang voor iets
of voor iemand... Maar wie de Angst kent, voelt die Angst als een geheimzinnigheid,
in hem, om hem: als een geheimzinnige dreiging van wat gebeuren of komen gaat...’15
In Indië is er genoeg geheimzinnigs om vrees voor te hebben:
Het kind kende later de Angst, in geheimzinnig Indië... Kent gij de
tropische ure der schemering, kort maar huiverig angstig, als alle geluiden
plotseling zwijgen: de huivervolle, angstige poze, als tussen de lovering
van de waringins de bleke spokegezichten uitstaren... In de schaduwen
der duisterende tuinen liggen de gekronkelde python-slangen op de loer
en in de schaduwen der grote
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huizen, waar de lampen nog niet alle ontstoken zijn, schuifelen de witte
schimmen langs de witte kalkwanden... Het is het ogenblik, dat de geesten
mét u mee gaan door de overdekte gangen, die, door de tuinen, naar de
grote badkamers geleiden... Neem uw tweede bad toch niet zo laat... Het
is het ogenblik, dat de zwarte schimmen dansen langs de gitkleurige
teerranden der grote badkamers, en uitgrijzen tussen de grote martevanen...
De martevanen zelve zijn grote gnomen geworden... Als het kind school
had moeten blijven en heel laat het tweede bad moest nemen, goot hij zich
het water over zijn rillende lichaam uit terwijl de zwarte schimmen rondom
hem dansten en boven hem drie vleermuizen in dreigende kringen
zwapperden.16
In ‘De badkamer’ beschrijft Couperus een angstige gebeurtenis die hem volgens
eigen zeggen overkwam op ‘een namiddag in Indië’. Deze gebeurtenis zal
waarschijnlijk plaatsgevonden hebben toen hij al volwassen was, tijdens een verblijf
in Indië rond 190017. Dit verhaal verscheen samen met twee andere verhalen onder
de kop ‘Wonderlijke historiën’. Hij leidt dit derde, wonderbaarlijke verhaal in met
de volgende zin:
Dit is De Stille Kracht, die zich aan mij heeft geopenbaard, op een
namiddag in Indië...18
Daarop vertelt hij dat hij in de schemering de badkamer, die zich een eindje van het
woonhuis bevindt, betreedt en een witte figuur - een figuur in wit gekleed, wit
getulband - ziet verdwijnen in de richting van de andere uitgang van de badkamer.
Couperus meent dat het een bediende is en als hij zijn bad wil nemen, bedenkt hij
dat hij de tweede deur nog op slot moet doen. Tot zijn ontzetting is de deur al van
binnenuil vergrendeld. Hij realiseert zich dat ‘het Witte’ dwars door de deur moet
zijn gegaan... Hij bezweert de lezer dat het geen literaire fantasie is, en om dit te
benadrukken, tekent hij zelfs een plattegrond van de bewuste badkamer onderaan
het verhaal. Ook hier keert weer de badkamer in het schemerdonker terug.
Couperus' nicht en latere vrouw, Elisabeth Baud, was wel geboren in Indië, in
1867 te Batavia. Zij was vier jaar jonger dan Louis. Toen zij tien was, woonde zij
drie jaar op Deli, waar haar vader administrateur was op de eerste
tabaksonderneming.19 Volgens Louis noemde zij deze Indische kindertijd op Deli
‘romantisch’. Hoe romantisch, valt te lezen in het verhaal ‘Kindersouvenirs’:
Papa had een groot huis laten bouwen, hoog op palen, van hout - de andere
hui-
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zen waren van bamboe, en het huis stond op een soort landtong in de rivier,
met water aan alle kanten. Daar om heen de schuren, dan de velden, en
rondom ons het woud, de geheimzinnigheid, de verlatenheid... Ook al was
het druk om ons: de opzichters, de oppassers, driehonderd koelie's...
Tusschen die driehonderd koelie's waren, wij, enkele Europeanen,
verlaten... Dichtbij, aan de rivier, woonde een zonderling, een Franschman,
een explorateur, in een klein huisje, héel alleen, en tusschen ons huis en
het zijne was een klein kerkhof: daar was zijn vrouw begraven, en daar is
mijn kleine broertje begraven... Zoo vreemd stil somber, dat kleine kerkhof,
zoo vlak bij... In het woud, diep, hadden de Bataks zich teruggetrokken...
Het was wel gepacifieerd, zoo als het heette, maar telkens stonden zij op,
de Bataks, tegen de Kompenie, die hun hun landen had af genomen, en
dan ondernamen zij roof- en moordtochten... Telkens werden er moorden
gepleegd, gruweldaden, in den omtrek... Je wende er aan, aan de
verschrikkingen... Ik leefde tusschen de verschrikkingen... Stel je voor:
wij alleen tusschen driehonderd koelie's... Als ze eens oproer hadden
gemaakt! Trouwens, van ondernemingen in de buurt hoorde je telkens de
gruwelijkste berichten... Diè was vermoord met vrouw en kinderen; diè
was gemarteld, op een afschuwelijke manier... Een kwartier rijden van
ons af was het kampement: een kapitein, twee luitenants, een handjevol
soldaten... En daar achter het woud, met het altijd dreigende gevaar...
Onder ons huis, tusschen de palen, waarop het voor het vocht was gebouwd,
was... de gevangenis. Soms werd er een onwillige koelie daar voor de
nacht opgesloten. Dan hoorde ik hem beneden mij vloeken, gillen,
schreeuwen, stampen, trappen... Ik rilde van den angst in mijn bedje... Ik
was een tenger kindje, maar ik kreeg een Spartaansche opvoeding.
Vijfminuten zeker van het huis was de badkamer, groot, van bamboe, bij
de rivier. Ik vond diè al onveilig, zoo ver, zoo in het gezicht van het
dreigende gevaar. En omdat ik ook heel bang was voor het donker, zei
papa dan soms, in den avond:
Kleine... ik geloof, dat ik mijn sigarenkoker in de badkamer heb laten
liggen: ga hem eens halen...
Dan ging ik, met een kloppend hart. Door den zwarten tuin, op zij de
donkerende velden, naar de sombere rivier, naar de badkamer... Ik dacht
de witte pontianaks te zien spoken, met haar bloedende borsten en losse
haren, over het water en tusschen de zwarte boomen. En rillend bracht ik
papa zijn sigarenkoker terug, die hij expres daar had vergeten.
[...]
Soms hoorde je de tijgers, in de nacht, om het huis, krijschen, tragiesch
en ra-
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zend, als immense katten... Eens... ik keek door de jalouzieën... zàg ik een
tijger... Het beest sloop, weg van het huis, verdween in de nacht... Ik,
rillende, ging het dadelijk zeggen, aan papa... Den volgenden morgen zoû
papa met de opzichters en oppassers op den tijgerjacht gaan... Zij zochten
naar de sporen... Toen bleek het, dat de sporen niet waren van tijgerponten,
maar... van platte menschenhanden! De tijger was een spion geweest, in
een tijgerhuis, een spion van de Bataks. We vonden soms, des morgens,
aan de palen van het huis gespijkerd, wat haar, met bloed...20
De romantiek lijkt meer op pure horror! Let wel, het verhaal ‘Kindersouvenirs’ is
door Couperus geschreven, het is zijn weergave van Elizabeths jeugd. De schrijver
lijkt hier zijn eigen angsten en preoccupaties op de jeugd van Elizabeth te projecteren,
want het is zeer onwaarschijnlijk dat Elisabeths vader zijn kleine meisje in zo'n
gevaarlijke omgeving in haar eentje 's avonds naar buiten stuurt.
Couperus' bekendste badkamerscène (mede door de gelijknamige televisieserie
die een doodsbange, naakte Pleuni Touw, bespuwd met sirih uit onzichtbare monden,
op het netvlies van een hele generatie brandde) komt uit De stille kracht. Zowel in
‘De angst’, ‘De badkamer’ en in De stille kracht keren dezelfde verhaalelementen
terug: het schemerdonker, de badkamer en de angst voor de natuur, het wezen, het
mysterie van Indië. Couperus lijkt door de mond van Eva Eldersma, de vrouw van
de secretaris van de resident Van Oudijck, te spreken als zij zegt:
Soms maakt Indië me bang. Voelen jullie dat geen van allen? Een vage
angst, een geheimzinnigheid in de lucht, iets dreigends... Ik weet het niet.
De avonden zijn soms zoo vol geheimzinnigheid en er is iets mysterieus
in het karakter van den inlander, die zoo ver van ons staat, zooveel van
ons verschilt...21
Ondanks de angst was Couperus gelukkig in Indië:
[...] ik voelde er mij, als een klein groen vruchtje, rijpen; er zwol iets in
mij, en de glimlach, die altijd glimpte in mijn kleine ziel werd iets
schitterender, van levensvrzeugd.22
De familie Couperus keerde in 1878 terug naar Nederland, vooral in verband met de
opvoeding van de 15-jarige Louis. Zijn oudste twee broers en zijn oudste zuster
bleven in Indië.23 Groot was Louis' teleurstelling bij de terugkeer naar het land van
herkomst, hij vond het er verschrikkelijk. Holland was klein, dof, somber, saai en
vervelend. Het leven was eentonig en zijn ziel grauw. Hij miste te veel om op te
noemen.24
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De Soesoehoenan van Soerakarta (Solo) Pakoe Boewono x, naast de resident De Vogel in 1897.
De indruk die wij van de Soenan krijgen vinden we bij Couperus in De stille kracht terug: ‘Ik vind
hem een levende wajangpop. Alleen zijn ogen, daarvoor ben ik bang. Wat een verschrikkelijke
ogen. Soms slapen ze.’ Het is Eva Eldersma die dit zegt (uit: Rob Nieuwenhuys, Baren en oudgasten.
Tempo doeloe - een verzonken wereld. Amsterdam: Querido, 1981, p. 76-77).
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Ik geloof, dat ieder Indiesch kind, komende in Holland, het zoo moet
vinden. Het kleinere huis, het gat van een tuin, geen rijtuigen en geen
paarden; ik géen bendie en paard meer; twee meiden en een knecht, in
plaats van dertig bedienden: ik vond het vreeslijk, begreep er niets van,
dacht, dat mijn ouders geruïneerd waren en wilde niet gelooven dat dit
toch niet het geval was. En de school, de Hoogere-Burgerschool! De
jongens hadden voor mij allen een luchtje: ik vond, dat ze zich niet
waschten, en van passioneele drama's was geen sprake meer: er werd niet
gesproken over vrouwen, ze waren niet verliefd op meisjes, en niemand
had een innig vriendje. Ik zag met minachting op ze alle neêr, vond ze
‘kinderen’ en erg saai en vervelend. Het was in dien tijd, dat de glimp in
mijn ziel doofde: pas véel later is die vonk hergloeid.25
Eigenlijk heeft Couperus zich in Nederland nooit meer thuisgevoeld. Het liefst pakte
hij zijn koffers en reisde de wereld af:
Ik was steeds de dwaler, de wandelaar, de schoonheidszoeker en de grenzen
bestonden niet. Eén zelfde hemel - bij u misschien grauwer, bij mij meestal
blauwer - welfde over ons heen. De wereld was mijn vaderland.26
Hij noemde zich een vagebond en in plaats van ergens ‘wonen’, zeker in Nederland,
zou hij liever vagebond blijven, ‘[...] met wat meubels hier en wat meubels daar, met
wat koffers hier en wat koffers daar en zonder veel bindende papieren...’27 Couperus
voelt zich meer wereldburger (een predicaat dat Maxima niet in dank werd afgenomen
in Paul Scheffers boek Het land van aankomst) dan Nederlander. Als hij, gedwongen
door de WO I, of volgens eigen zeggen ‘oorlogstoestanden en psychische toestanden’28
naar Nederland terugkeert in 1915, is Nederland hem vreemd. ‘Zoo ik ìets ben, ben
ik een Hagenaar’29, verklaart Couperus, omdat hij eigenlijk alleen Den Haag goed
kent, en de rest van Nederland nauwelijks. Hij wijt dit ontheemd voelen ten dele aan
zijn verblijf in Indië tijdens zijn jeugd:
Het is mogelijk, dat die vroege verplaatsing van grooten invloed was op
ziel en geest van den kleinen Hagenaar. Sedert voelde hij - na vijf jaren
kwam hij in Den Haag terug - de vreemde onrust in zich, die niet duldt
het wortelen op de plek der geboorte. Sedert werd hij de Hagenaar, die
zich kriebelig voelde worden als hij lang toefde in Den Haag.30
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De troost
Rond zijn zeventiende wordt Couperus door een angstbeeld gekweld, dat te maken
heeft met zijn toekomst. In deze familie, waar het voor de mannen sinds
overgrootvader Abraham naar het ‘beloofde land’ trok traditie was een Indische
bestuurscarrière na te streven, is Couperus een buitenbeentje. Voor geen goud wil
hij de ‘gouden galonnen’ van het Binnenlands Bestuur dragen.31
Tot er eens een verjaardag kwam, - o, je was nog heel jong en niet meer
dan een groote knaap - dat je verjaardag nu niet meer zoo hèel plezierig
was, zóó heel feestelijk voor je eigenste eigen. Zeker, rond om je waren
de familie en de kennissen en de vrienden maar je hadt dien morgen... op
je bovenlip het waas, het eerste waas van een snor ontdekt. En papa had
je juist een week geleden gevraagd: wat moet er tòch van je worden, als
je geen ambtenaar wil zijn? En die vraag van papa, tè gelijk met dat eerste
donkere waas over je bovenlip...deden je huivering wekkend angstig aan.32
Een latere verjaardag beviel hem beter, toen hij verschoond was van het Binnenlands
Bestuur te Indië en het ambtenaarschip en zijn scheepje ‘mòcht varen den gevaarvollen
maar lokkenden oceaan van de kunst op’. Hij kon weer opgelucht ademhalen en nu
vond hij ook dat zijn snorretje hem niet slecht stond.33
Dat Couperus zich zou gaan wijden aan de kunst is hem, volgens het verhaal
‘Kindersouvenirs’ in Indië voorspeld. Toen hij een jaar of negen was, ging hij met
zijn moeder naar een Chinese meubelmaker. Als deze de kleine Couperus ziet, buigt
hij viermaal diep voor hem en roept zijn vrouw en kinderen. Ook deze buigen met
grote eerbied voor de jongen. Couperus' moeder vraagt verwonderd waarom de
meubelmaker en zijn familie zo buigen voor haar zoon. Daarop antwoordt de Chinees
dat de jongen een kruintje op zijn voorhoofd heeft in plaats van op zijn achterhoofd,
zoals de meeste mensen. Dit is een gelukkig teken, het geeft aan dat Couperus een
‘grote ziel’ heeft. ‘Een grote ziel’ blijkt een kunstenaarsziel te betekenen:
Daarmeê bedoel ik, dat de kleine meneer gelùkkig zal worden in het leven,
dat hem wacht, omdat zijn ziel ‘groot’ zal zijn en zal zien rond om hem
heen, en al het moois zal zien wat er is op de wereld en in den mensch.
De ‘groote zielen’, die dat zoo zien, zijn de dichters en de kunstenaars: zij
bootsen de natuur en het leven na, en die nabootsingen zijn hun geluk.
Hun zielen zijn ‘groot’, omdat zij veel zien en veel begrijpen, en op hun
beurt veel geven van wat zij ontvangen:
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want de ‘groote zielen’ zijn mild. En omdat zij ontvangen en geven, en
zien en bewonderen en nabootsen, zijn zij gelukkig, is hun leven gelukkiger
dan van vele andere menschen: zij zijn de gezegenden van de goden, en
de goden hebben hen lief...34
Ook dit gebeuren klinkt, net als de ‘romantische’ jeugd van Elizabeth, te mooi om
waar te zijn. Wat er uit naar voren komt, is dat Couperus zijn schrijverschap als een
groot geluk beschouwt. De vonk - waarover Couperus in dit artikel al eerder sprak
- die in Holland doofde, glimpte weer op door het lezen van boeken, vooral die van
Ouida35 en toen hij op school les kreeg over ridderromans, het Humanisme en Petrarca.
Maar al waren er tijden, dat de vonk doofde om de te intense gedachte,
een enkele gewaarwording van schoonheid, een beeld, een landschap, een
zin in een boek kon weêr de vonk doen glimpen. En ik geloof, dat, trots
alle ernst en het leed, die er geweest zijn, de vonk nooit meer heelemaal
doofde, de vonk altijd weêr kracht had te hergloeien met haar schitterende
ster.36
De vonk, het levensgeluk, is er als Couperus schoonheid ziet en als hij dat kan
weergeven in zijn boeken. Hiermee gezegend, kan hij de wereld aan. Symbolisch is
de eindscène van ‘Kindersouvenirs’ . Hierin knielt de kleine Couperus samen met
de zoon van de al eerder genoemde Chinese meubelmaker voor het huisaltaar, waarop
twee goden staan die hem zullen zegenen. De een is een goedige, glimlachende, roze
god, gekleed in een prachtig gouden gewaad, de ander een angstaanjagend grijnzende,
zwart en scharlakenrode god met klauwende vingers. Couperus vindt de zwarte god
niet heel erg griezelig; hij vindt zijn gewaad, zwart, rood en goud, heel erg mooi...37
Alhoewel Couperus geen ‘gouden galonnen’ in het Binnenlands Bestuur hoefde
na te streven, en hij de schone letteren mocht gaan dienen, toch heeft Indië hem ook
in deze carrière niet losgelaten. Het heeft zijn meesterwerk opgeleverd: De stille
kracht.
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doctoraalscriptie was gewijd aan Couperus. Nu is zij werkzaam bij de gemeente
Leiden.
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‘Omdat zij maar een meisje was’
Beata van Helsdingen-Schoevers (1886-1920), journaliste in Indië
Vilan van de Loo
Er werd eens, somewhere in Indië, gesproken over meisjes en
meisjesopvoeding.
Een moeder zei: ‘'k ben heel blij, dat ik maar 'n dochter heb, die kost lang
zooveel niet aan opvoeding, en later behoef je ze niet uit huis te sturen om
verder te studeren - komt ze bij me thuis om het huishouden zoowat te
leeren...’
En daar was iedereen het mee eens. Geen stem van protest verhief zich,
integendeel, men dikte deze opinie met voorbeelden aan, en de ouders van
een stel jongens zuchtten in koor over de strop, zulke dure klanten voor
de wereld klaar te moeten maken. Meisjes werden tenslotte een benijdbaar
bezit gevonden, omdat zij zoo goedkoop waren, en de onderhoudskosten
vrij spoedig door een echtgenoot werden overgenomen... Het was een heel
nuchter en een heel oprecht gesprekje, en niemand voelde wat ik voelde:
de deuk, die mijn besef van eigenwaarde als vrouw kreeg. Al deze brave
en zelfs lieve moeders waren zoo weinig gewend zichzelf ook als een
persoonlijkheid te beschouwen, dat ze het zeer natuurlijk vonden, de
belangen van haar sekse op zoo'n geringschattende wijze te hooren
bespreken!
[...] Het feit, dat om het op z'n Indisch te zeggen: ‘elk meisje hier een man
krijgt!’, is 'n funest verschijnsel. [...] Wanneer namelijk elk meisje hier
niet zoo maar ‘'n man kreeg’, zouden er heel wat flinker, beter ontwikkelder
vrouwen rondloopen dan nu!1
Het voorgaande is slechts een enkel citaat uit een lange ‘causerie’, zoals Beata van
Helsdingen-Schaevers ze jarenlang in verschillende kranten publiceerde. Regelmatig
koos zij daarvoor het onderwerp van een jeugd in Indië, die van haarzelf, die van
haar eigen kinderen en van kinderen in het algemeen. In deze causerie die de bittere
titel ‘De goedkoops opvoeding’2 meekreeg, keek ze terug op haar eigen jeugd. Het
was de periode geweest waarin zij als ‘een goedkoop bezit’ werd beschouwd, omdat
zij slechts een meisje was. Zij kreeg weinig kansen om iets in de wereld te
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worden, omdat zij maar een meisje was. Zij had talent, ambitie en ondernemingszin,
en Indië had een groot journalist en literator gekend, als Beata een jongen was geweest
en had mogen studeren. Maar zij was een meisje en moest dus, zoals ze schreef,
thuiskomen om ‘de huishouding zowat te leren’.

Vrouwenvraagstuk
Zoals Beata in haar publicaties de beperkende opvoeding van meisjes bekritiseerde,
deden dat meer auteurs. De tijden waren ernaar. Zeker na de Nationale Tentoonstelling
Van Vrouwenarbeid (1898) te Den Haag, woedde er een discussie omtrent het
zogeheten ‘vrouwenvraagstuk’. Mochten vrouwen elke vorm van betaalde arbeid
verrichten? Waren zij werkelijk voorbestemd om echtgenote en moeder te worden,
en was een kinderloos bestaan voor haar een verloren bestaan? Bezaten vrouwen
evenals mannen het recht om een stem uit te brengen op volksvertegenwoordigers
en om zelf in de volksvertegenwoordiging gekozen te worden? Deze en andere
vragen, die wetten en maatschappelijke overtuigingen raakten, werden gesteld en
afhankelijk of men conservatief dan wel modern was, met ja of nee beantwoord.
Beata behoorde tot de modernen en vond, met andere modernen, dat het
vrouwenvraagstuk ook een meisjesvraagstuk was, aangezien meisjes werden opgevoed
tot vrouw.
In de Indisch-Nederlandse letterkunde keert het vrouwenvraagstuk vaak terug in
het werk van vrouwelijke auteurs, vooral in titels gepubliceerd in de eerste decennia
van de twintigste eeuw. In De Oost-Indische Spiegel zegt Rob Nieuwenhuys over
vijf van hen, te weten M.C. Vanger-Frank, Mina Krüseman, Annie Foore, Melati
van Java en Thérèse Hoven, volgens hem behorende in ‘het Damescompartiment’,
het volgende:
Ze waren allen op hun tijd wat opgewonden, wat dweperig en hooggestemd,
maar soms ook een beetje of zelfs erg agressief, want ze hadden hun plaats
als vrouw te verdedigen zodra ze buiten hun compartiment kwamen. Alleen
door te schrijven en te publiceren stonden ze als vrouwen onder verdenking
van maatschappelijke vrijbuiterij en losbandigheid.3
Wat Nieuwenhuys hier zegt, klopt niet. Alleen al Melati van Java (1853-1927),
tijdgenote van Beata van Helsdingen-Schoevers, werd door de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde zeer hoog geacht vanwege haar Indische romans. In 1893
behoorde zij tot de eerste groep vrouwen die officieel uitgenodigd werd om het
lidmaatschap te aanvaarden. Zij is nimmer verdacht van enige losbandigheid vanwege
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haar werk of levenshouding. De opmerkingen over het karakter van de genoemde
auteurs, laat ik voor rekening van Nieuwenhuys. Door zijn woordkeuze en standpunt,
besloot ik in 2000 tot de oprichting van een website die de geuzennaam het
Dames-compartiment Online (damescompartiment.nl) droeg, waarin levens, werk
en foto's van vrouwelijke auteurs ‘uit en over Indië’ verzameld zijn. Datzelfde
Dames-compartiment leidde tot drie biografieën van mijn hand en een vierde, over
Melati van Java, is in voorbereiding.4
Evenzogoed heeft Nieuwenhuys een punt: de wettelijke en maatschappelijke positie
van vrouwen raakte aan hun positie van auteur. Hoe zou dat ook anders kunnen? In
het Koninkrijk der Nederlanden was de juridische status van een getrouwde vrouw
die van ‘persona miserabiles’, vrijwel gelijkwaardig aan die van kinderen en onder
curatelen gestelden.5 Elke vrouw met zelfrespect, elk meisje dat zich een toekomst
droomde, werd hierdoor geraakt, en dat gold zeker voor schrijvende vrouwen zoals
Beata van Helsdingen-Schoevers.

Ladylike
Anna Beata Henriëtte Alexandrine werd geboren op 21 januari 1886 in Madioen. Zij
was de dochter van Beata Walter (1862-1918) en Eduard Schoevers (1857-1942).
Schoevers werkte voor zijn welgestelde schoonvader als administrateur van het
koffieperceel ‘Waliran’ (Java) en vond later te Kertosono (Midden-Java) een
betrekking als administrateur en eigenaar van een stoomrijstpellerij. Hier groeide
Beata op, evenals haar acht jaar jongere broertje Dolf. Al vroeg werd ze gehinderd
door wat hij wel mocht, en zij niet. Terwijl ze zeer tegen haar zin moest leren
pianospelen onder de leiding van haar gouvernante, mocht hij op het achtererf met
aapjes spelen en vies worden. Uit deze jaren stamt een verzoek aan haar gouvernante
of zij, ‘in ruil voor’ drie maanden pianostudie, een jongen mocht worden. De
gouvernante stemde toe. Later schreef Beata in haar dagboek hoe moeilijk zij de
opvoeding tot vrouw vond:
Nu ja, dat ik wel eens wat uitgelaten kan zijn, en de boel eens een beetje
op stelten zet, ik kan nu eenmaal niet kalm en deftig zijn maar wat zou dat
nu, anders is de wereld zoo saai, er moet maar wat leven in de brouwerij
zijn, dan is het pas gezellig, is het niet? [...] Jawel, ik wil graag gelooven,
't is heelemaal niet ladylike, dit is mama's lievelingsgezegde! Dat zegt ze
elken dag geloof ik wel zes keer - [...].6
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Bé Schoevers mocht van haar ouders naar de Hoogere Burger School (HBS), gevestigd
in Soerabaja. Ze kwam in de kost bij familieleden en genoot, of beter gezegd nam,
een voor haar ongekende vrijheid in de grote stad waar meer te zien was en meer te
beleven viel dan in het kleine Kertosono. Drie jaar lang (1900-1903) bezocht ze deze
school. Toen ze er de Nederlandstalige literatuur leerde kennen, ging er een nieuwe
wereld voor haar open: de poëzie van Willem Kloos, van Hélène Swarth en de romans
van Louis Couperus. De HBS in Soerabaja bezat een schoolbibliotheek van bijna
4.000 boeken; een schatkamer voor een jong leergierig mens. De cijfers die Bé
behaalde lieten evenwel te wensen over; stadsleven en lezen trokken haar meer aan
dan schoolse prestaties.
Op deze school moet haar verlangen naar Europa zijn gegroeid. Daar, in Europa,
bestond de werkelijke beschaving, meende zij, daar was kunst, elegante conversatie,
daar waren de laatste toneelstukken te zien, daar schreef Couperus zijn nieuwste
feuilletons in de krant. Europa was in haar beleving alles. Alles. Indië niets.
Dat Beata de HBS mocht volgen, was geen vanzelfsprekendheid, en vooral niet
omdat deze school in één en dezelfde klas zowel meisjes als jongens onderwees.
Conservatieve ouders kozen voor ‘liever geen onderwijs, dan de co-educatie’,7 beducht
als ze waren voor het effect ervan op hun kind. Pas in 1891, negen jaar voordat Beata
naar de school ging, werden de eerste meisjes op deze HBS toegelaten en dan nog
na ‘rijpe overweging en zonder veel eenstemmigheid’8 onder de geraadpleegde
docenten. Na een aarzelend begin steeg het aantal meisjes relatief snel maar ze bleven
in de minderheid: in Beata's jaar was zij een der 23 meisjes temidden van 199 jongens.
Waarvoor de HBS deze 23 meisjes opleidde, was onduidelijk, gezien de dominerende
opvattingen over de vrouwelijke bestemming als echtgenote en moeder. Betaalde
posities voor vrouwen waren schaars en financieel weinig lonend. Na drie HBS-jaren
besloot Beata's vader dat het genoeg was. Zijn oudste moest thuiskomen, want het
was tijd, vond hij dat ‘ze weer eens onder mama's leiding komt’.9 Aldus geschiedde.
Een jaar later bevond Beata zich te Kertosono. Zij was mooi, jong en begaafd en zij
bezat geen enkele illusie meer over haar toekomst. In haar dagboek noteerde ze een
veelzeggend gedicht van David Tomkins (pseudoniem van de kinderdichter J.W.N.
le Heux), dat haar situatie scherp omschreef:
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Opvoeding!!!
Kleintje had haar einddiploma
Van de meisjes H.B.S.
Dat was eerst een heele vreugde:
Nooit meer taaie Duitsche les.
Nooit meer last van repetities
Over malle Algebra.
En inplaats daarvan gaan fietsen,
Of gaan winkelen met Ma.
Kleintje deed dit vele maanden,
Maar toen kreeg ze zoo'n idee,
Dat haar iets ontbrak in 't leeven:
Ze werd van zich zelve wee.
Aan haar tijdgenooten dacht ze
Van de meisjes H.B.S.
Een was bij de post gekomen,
Een was onderwijzeres.
Een studeerde medicijnen......
En het werd haar langzaam klaar:
Zij wou graag verpleegster worden,
Dat was nu eens iets voor haar!
Grappig, zelf iets te verdienen!
Stralend ging ze naar haar Moe.
‘Kind!’ schrok deze, ‘wat een denkbeeld.
En hoe kom je daar zoo toe?
Geld verdienen...., ik begrijp niet....
Geef ik je niet, wat je vraagt?
En het huis uit.... is hier iemand,
Die je hindert of je plaagt?
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Zijn we niet vol zorgen voor je....?’
Tranen sprongen haar in 't oog.
Zóó, dat kleintje, diepbewogen
Huilend in haar armen vloog.
's Avonds in haar kamer vond ze
Zich een naar, ondankbaar kind.
Waar een liefdevolle Moeder
Stil verdriet van ondervindt.
Nog een paar maal had ze scènes,
Sprak haar eigen, vrije wil.
Moeder pruilde van: belooning
Voor haar zorgen - weende stil.
Zei toen: ‘Als je 't thuis toch goed hebt,
Waarom dan de wereld in?’
Daarna spottend: ‘Denk je, meisje,
Dat het daar gaat naar je zin?’
Kleintje leerde zich maar schikken,
Lief vond moeder: Zoo is 't goed.
En in ruil voor 't levensoffer
Kreeg ze een nieuwe winterhoed.

Journaliste
Voor een meisje betekende ‘onder mama's leiding’ komen, dat haar belangrijkste
opleiding begonnen was: de opleiding tot vrouw, dus tot echtgenote en moeder,
waarmee bedoeld werd een onbetaalde en full time werkende kracht in de huishouding
en kinderverzorging. Het was de oude generatie die meisjes bestemde voor het
huiselijk domein; naarmate nieuwe generaties hun denkbeelden ontvouwden, werden
geleidelijk nieuwe mogelijkheden zichtbaar. Kranten publiceerden speciale pagina's
‘voor de vrouw’, met weliswaar veel recepten en huiselijk nieuws, maar onder de
artikelen stond vaak een vrouwennaam. Vrouwen schreven in de krant, net zoals
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ze romans schreven, vaak voor een vrouwelijk publiek. In deze romans verschenen
naast huiselijke vrouwen, ook vrouwen die een ander leven leidden. Zo publiceerde
de Indische romancière Melati van Java (1853-1927) regelmatig over vrouwen die
een autonoom bestaan leidden, waarin ze beslissingen namen op grond van eigen
rede en emotie. Dat het met deze rolmodellen van individualiteit vaak minder goed
afliep - een huwelijk, de dood - deed minder ter zake; lezeressen hadden vele pagina's
kunnen meebeleven wat de heldin vermocht.
In de bibliotheek van de HBS in Soerabaja zal Beata's dadendrang gevoed zijn,
maar in Kertosono was er geen uitweg voor. Ze kon zich er niet bij neerleggen en
voor haar onvrede vond ze een uitweg: schrijven voor de krant. Drie jaar na de HBS,
drie jaren vol van dwang om net zo ‘ladylike’ te worden als haar moeder, begon
Beata te publiceren in het Soerabaiasch Handelsblad. Onder het pseudoniem P. vulde
ze haar eigen rubriek getiteld ‘Causerieën uit de binnenlanden’. De toon was spottend
wanneer ze over haar woonplaats Kertosono schreef. Al snel ging het over meer, en
de beperkingen van een meisjes-jeugd hekelde ze ook. De Causerieën wonnen aan
populariteit. Beata ging in meer kranten publiceren zoals in 1907 in de Soerabaja
Courant de reeks ‘Van hier en daar’, ondertekend als ‘Binnenlander’; in 1908 in De
Locomotief ‘Causerieën voor Dames’ als ‘Bébé’. Deze successen, opgeteld bij haar
artikelen in tijdschriften en haar literaire ambities, deden haar besluiten af te zien
van de dienstbare vrouwelijke rol in het huwelijk en moederschap. Ze zag geen
mogelijk om die rol te combineren met een journalistieke carrière. Later schreef ze:
Ik genoot in triomfen, als men mij fêteerde, als ik hoorde van allerlei
roemrijke voorspellingen, die men mij deed over mijn literair of
journalistiek werk. En ik dacht: er zou nooit plaats kunnen zijn in mijn
leven voor iets anders, vooral niet voor liefde en toewijding, omdat heel
mijn zijn in beslag werd genomen door mijn werk en mijn levensdoel, het
willen-vooruitkomen, altijd honger op!10
Maar zelfs als journaliste was haar bewegingsvrijheid beperkt. Ze mocht causerieën
schrijven, columns, literaire recensies, en ook enkele verhaaltjes voor kinderen.
Reportages over onrusten in Atjeh waren voor de mannelijke collega's. Dat stak de
journaliste in Beata, en in haar Causerieën hamerde ze dan ook vaak op hetzelfde
aambeeld: dat meisjes dezelfde kansen verdienen als jongens. Het zou een rode draad
worden in haar oeuvre.
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Moeder
Schrijven voor kranten, bij kennissen de gezellig bedoelde avondjes bezoeken, soms
uit logeren bij familieleden, zo was Beata's leven in deze jaren. En tennissen bij de
plaatselijke tennisvereniging ‘Sla maar raak!’ die ze in een van haar Causerieën
spottend had beschreven. Dat de vereniging haar aandacht bezat, had een bijzondere
reden. Die heette Jacques Jelle van Helsdingen (1879-1967), een jonge aantrekkelijke
man, ambtenaar Binnenlandsch Bestuur (BB), controleur te Kertosono en waarnemend
controleur van het nabijgelegen Ngandjoek. Hij correspondeerde druk over een
geschikte huwelijkskandidate met zijn vader die een voorkeur had voor een
Nederlandse vrouw. Jacques schreef hem over dat verlangen:
Alle ‘half casts’, waartoe wij in Engelsche oogen zeer zeker behooren,
hoe gering ook het percentage Inlandsch bloed is, dat door onze aderen
stroomt, hebben dat verlangen. Intuïtief voelen zij, dat zij een weinig lager
staan dan de beste exemplaren van het zuivere onvermengde ras en daarom
bestaat hun streven om weer tot het oorspronkelijke ras terugtekeeren.11
Een ‘pur sang’12 Hollandse vrouw, die daarbij ook voldeed aan Jacques' aanvullende
eisen van intellect en charme, was moeilijk te vinden. Maar bij de tennisvereniging
van Kertosono vond hij zijn ideale vrouw in Beata: ‘Béa heeft een Indisch uiterlijk,
al is het nog de vraag of zij Indisch bloed in zich heeft’.13 In 1909 trouwden ze, het
jaar erna werd hun zoon Eddy geboren.
Traditie en praktische omstandigheden, en een diepe verliefdheid, brachten Beata
aan het hoofd van de huishouding. Van Helsdingen maakte lange uren voor het BB
en Beata ontpopte zich als een liefdevolle en zorgzame echtgenote en moeder, die
de belangen van haar zoon scherp in het oog hield. Dat hij Europees, Hollands, moest
worden opgevoed, lag voor de hand. Zowel Jacques als Beata waren ambitieus genoeg
om te beseffen dat men in de etnisch gevoelige maatschappij het verste kwam met
de Hollandse beschavingsidealen. Daar hoorde zeker het accentloos spreken van de
Nederlandse taal bij. Beata sprak in haar eigen beleving fraai en accentloos Nederlands
en dat haar huid een tint bezat, heette een Italiaanse teint te zijn. Ze wilde Hollands
zijn en ze was het ook, meende ze. Een verblijf in Nederland (1900-1913) moet een
schokkende confrontatie zijn geweest: haar huid toonde een andere kleur, haar stem
klonk anders... In deze tijd besloot ze declamatielessen te nemen; vele uren oefende
ze klanken en klankfes om zo volmaakt Nederlands te leren spreken. Toen ze met
haar gezin in Indië terugkeerde, was ze gevoeliger dan ooit tevoren voor
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taal en accenten. Aan ‘Pa’, haar schoonvader, schreef ze brieven waarin ze klaagde
over haar echtgenoot en zoon, en uitlegde hoe kwalijk het was dat...
Jacques nog steeds met h.'s en g.'s haspelt, een crime hij gêneert zich
gewoon ervoor. Maar hij zegt zèlf, dat dat nog een overblijfsel uit zijn
jeugd is, en dat 't nu haast ondoenlijk is, hij maakt telkens vergissingen,
omdat 't hem zoo moeilijk valt!! Nu daar zullen we Eddy voor trachten te
behoeden hoor! 't Staat zoo vreeselijk mal en echt Indisch.14
Beata legde trots uit dat ze Eddy met ‘straf en tikken’ geleerd had niet de ‘Indi-ismen’
van een nichtje te imiteren. De jongens moest en zou keurig Nederlands spreken. Pa
reageerde scherp:
Has pelt Jac. zoo met de g's en h's? En jij niet? Heb je geen baboe gehad,
ben je niet in aanraking geweest met bediendes en heb je [vroeger] geen
omgang gehad met Indische kindertjes?
Beata hield voet bij stuk. Eddy moest strikt Hollands opgevoed worden, en geen
enkele andere invloed zou ze dulden. Niet van de Indonesische bedienden, niet van
Indo-Europese vriendjes. Aan Pa schreef ze met veel strepen en uitroeptekens, of ze
er van drift bij stond te stampen:
u [kent] mijn volkomen afkeer weet tegen den omgang, hoe gering ook,
van kinderen met inlanders. Hoe kan u't zeggen. Eddy is geen minuut,
geen seconde in aanraking met de bediendes! Ik doe àlles zelf! Hij heeft
niets met ze instaande, ze spreken zelfs niet tegen hem. U weet toch hoe
streng ik er op ben! [...] Neen, ik zal zoo verstandig zijn om mijn stelregel
te blijven toepassen: Hollandsche kinderen nooit met inl. bedienden in
aanraking. 't Is groot verderf. [...] En nu Eddy's omgang. Goddank ken ik
geen enkele Indo-familie. Niets mee te maken! En Eddy zouden we voor
geen geld zoo'n omgang bezorgen hoor. 't Is toch al treurig, dat hij zoo
met h's en g's haspelt na die omgang met Jettie. Neen, onze principes staan
daaromtrent vàst en 't gebeurt niet zoolang ik er nog iets aan doen kan. Ik
wil een Hollandsch kind en geen rampzalig tusschending. [...] En dan nog
eens over Eddy. Neen Pa heusch, zoo'n wildemansch-opvoedingsmethode
van boomenklimmen, enz, daar zijn we allebei allerstrengst tegen! Verbeeld
u, op 't ‘erf’ van notabene een 300 meter in het vierkant groot, een halve
wildernis, ja, en dan wij er achter aan rennen? Ik zie de controleur al, en
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mij achter zoonlief aan door de hitte en in de viezigheid. Slangen,
schorpioenen, duizendpoten, nee. Pa, we zullen wijs zijn, en hem kalm in
zijn kamertje laten, hoor! Van baboe's en indokinderen komt niets in. Stel
u voor.
Zo bleef Eddy verstoken van de liefde van een baboe en van Indische vriendjes. In
het tropische klimaat droeg hij als Hollands kindje-in-opleiding Europese kleren en
laarsjes en verbleef uren per dag in een speciaal voor hem getimmerd speelkamertje
op de achtergalerij. Vijfjaar na Eddy kwam René (in 1915) en toen had Beata haar
handen vol.

Opvoeding
Beata had het druk. Een werkkring van publiceren en in toenemende mate declameren
van poëzie, en daarbij een huiselijk leven als echtgenote-van en moeder-van. De
tijdsdruk waaronder ze leefde, was zwaar en die zou de komende jaren alleen maar
stijgen. In Djember, waar haar echtgenoot na hun terugkeer uit Nederland was
geplaatst, schreef ze De Europeesche vrouw in Nederlandsch-Indie (1914) en in elk
de volgende standplaatsen ontwikkelde ze nieuwe activiteiten; in Solo, waar het
gezin in 1917 terecht kwam, werd Beata presidente van de door haarzelf opgerichte
kunstkring.
Haar persoonlijke leven vormde vaak een rijke bron van inspiratie voor haar
artikelen in kranten en tijdschriften. Haar toon leek harder te worden, ook door haar
frustratie in Indië te moeten leven en werken. Het nieuwe Europese verlof lonkte,
weg uit Indië, en vooral om dan de kinderen weg te kunnen houden van het gevaar
te ‘verindischen’. Over dat gevaar bezat zij recht van spreken, juist zij, schreef ze,
want
Ik bracht mijn jeugd, het grootste gedeelte van mijn leven, in Indië door.
Ik heb daardoor een anderen kijk op de dingen, dan bijvoorbeeld iemand,
die in Nederland werd opgevoed, wiep een goede basis werd gelegd, en
die dan als volwassen mensch naar het vreemde land toog, dat hem veel
interessants toonde. Zoo iemand heeft tenminste niet de nadeelen
ondervonden, de gróóte nadeelen, van een Indische opvoeding. Die heeft
niet om zich heen gezien de bekrompenheid, de ontaarding der Indische
kringen. Misschien dat dit juist één van de oorzaken is als zoo iemand ten
slachtoffer valt aan de Indische degeneratie, die hem ongezien en
ongemerkt overweldigde.19
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Dat zou in deze jaren Beata's visie op een jeugd in Indië negatief beïnvloeden: de
Indische degeneratie. Als moeder van twee zoons, dacht ze na over de opvoeding
van meisjes en jongens, en wat ze gemeen hadden. Meisjes werden dan wel
achtergesteld bij jongens, maar beiden liepen het gevaar te verindischen, dat wilde
zeggen, het gevaar om op wat voor manier dan ook losser te raken van het Hollandse
ideaal zoals zij dat zag. Over kinderen in Indië publiceerde Beata in De Hollandsche
Lelie. Nederlandsche vrouwengids en in De Haagsche Vrouwenkroniek een reeks
‘Brieven uit Indië’, in de maanden juni tot en met september 1920. Het is niet zo
verwonderlijk dat de algemene indruk niet zo positief was, en dat had met de school
te maken:
Doch - laten we voor een oogenblik aannemen, dat we ons kind zooveel
mogelijk buiten de bediendensfeer hebben weten te houden - met heel veel
moeite en tallooze opofferingen van onze kant - soit - maar we déden het
dan toch. Nu komen de schooljaren. En och heden! wég is onze leuke boy,
ons lief meisje! De school nivelleert ze, natuurlijk, en dat beduidt hier in
Indië, waar het grootste gedeeltje inlandertjes en indo'tjes van lager gehalte
zijn, dat het niveau daalt, bedenkelijk, akelig daalt!20
In deze trant redeneerde ze verder. De ‘straatopvoeding’ ontbrak, legde ze haar
lezeressen in Nederland uit:
Heel sterk missen hier de kinderen de zoogenaamde ‘éducation de la rue’,
de heel gewone dagelijksche dingen, van wie een opvoedenden invloed
uitgaat. Welk Indisch kind ziet er nu eens iets leuks of iets moois in een
winkelraam bijv.? [...] Men klaagt zoo vaak, dat het kind in Indië
ongedurig, ongeconcentreerd is. Niets dan rennen en vliegen, hollen en
schreeuwen, dat is ‘het’ amusement, zoo klaagde onlangs een leerares per
ingezonden stuk in een der grootste Indische bladen. Natuurlijk! Het
Indisch kind leert zich nooit te concentreeren, spelletjes speelt het niet,
het zit nooit in huis, het is altijd aan de ren, ergens buiten. Daardoor wordt
zijn geest vluchtig, oppervlakkig, kan zich moeilijk meer ergens bij
bepalen. Moet hij dit tóch doen, dan is hij dadelijk doodmoe, er komt
gegeeuw en verveling, en de aandacht is verloren... Wanneer ziet men
Indische kinderen zich bepaald ergens in verdiepen?21
De brieven maakten deel uit van een groot aantal publicaties, die het kind in Indië
als een zeer kwetsbaar wezen beschreven, ouderlijke zorg of niet. Beata publiceerde
causerieën in het Soerabajasch Handelsblad met veelzeggende titels als: ‘De bedorven
kinderen’ (16 februari 1918) en speciaal over meisjeopvoeding: ‘De goedkoops op-
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voeding’ (23 augustus 1919). Haar standpunt was duidelijk: ‘Nergens zooveel als in
Indië, hoort men spreken over “bedorven kinderen”’.22

Afscheid
Vanaf haar terugkeer in Indië in 1913 ontwikkelde Beata van Helsdingen-Schoevers
een grote werkkracht - of ze wist hoe weinig tijd ze nog had. Het zouden zeven jaren
zijn. In 1920 overleed ze plotseling, op de leeftijd van 34 jaar, na een onduidbare
koorts. Jacques schreef aan zijn vader:
Onbewust van het verlies, dat zij geleden hadden, sliepen de kinderen, die
laat naar bed gegaan waren, toen nog. Vroolijk ontwaakten zij en vervulden
het huis met hun luidruchtig gepraat. Hoe zwaar viel het mij hun te zeggen,
dat hun lieve Mammie heengegaan was. Eerst nam ik Eddy apart; hij
barstte in hartverscheurend gehuil uit: ‘O, ik was er al bang voor’, zei hij,
‘toen ik gisteravond al die drukte zag.’ Na vijf minuten had hij zijn
zelfbeheersching terug, sloeg zijn armen om mijn hals en zei: ‘heb maar
geen verdriet, Pappie, misschien heeft Mammie het nu beter.’ Die gedachte
troostte hem geheel. Renétje was allerliefst en hij deed mij vragen die mij
door het hart sneden: ‘Wie zal nu voor Néetje zorgen?23
Een abrupt afscheid, voor haar publiek, voor haar kinderen en voor haar echtgenoot.
Het zou een donkere schaduw leggen over de rest van hun leven, doorwerkend in de
generaties die na hen kwamen. Beata had nog zoveel kunnen doen. Haar jeugd in
Indië, haar ‘goedkoope opvoeding’, de kinderen in Indië, alleen dat onderwerp al
had duizend artikelen en boeken op kunnen leveren, haar eigen bittere, ongelukkige
ellendige jeugd in Indië vooral. A writers goldmine.
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Anak Tjalie
De wonderboy van de familie Boon
Wim Willems
Een anak mas
Het stond in de sterren geschreven. Althans, wanneer we mogen afgaan op een verhaal
van Tjalie zelf, waarin hij als vijfjarige met zijn Indische moeder een bal masqué
bezoekt. Iedereen is gekostumeerd en houdt het gezicht verborgen achter een masker,
met alleen de ogen zichtbaar. Het voelde voor de kleine jongen alsof hij werd
meegevoerd in een carrousel van plezier. Om hem heen leek de boekenwereld van
prenten en sprookjes werkelijkheid geworden. Hij zag duivels en hoorde Franstalige
klanken, wat de volwassen schrijver deed mijmeren dat er in zijn jeugd veel meer
Franse Indische jongens waren dan ná de oorlog. Maar het meest bijzondere moment,
waaraan zijn moeder hem later nog vaak zou herinneren, kwam toen zij hem in de
richting schoof van een grote Indische dame ‘in geweldig veel witte ruche’ en
voorstelde als haar oudste zoon. De vrouw keek vriendelijk lachend op het ventje
neer en gaf hem met haar ivoren waaier een speels tikje op zijn hoofd. Tegen ma
Boon zei ze dat hij een anak mas was. Later hoorde hij dat de vrouw de gave van
een clairvoyant bezat, waardoor thuis de overtuiging wortel schoot dat hij het ‘gouden
kind’ ofwel het gelukskind van de familie was. De kroniekschrijver liet in zijn verhaal
niet na de situatie meteen te relativeren.
Het kind van goud kreeg later alleen maar veel met een eind hout, er is
nog steeds geen flintertje goud zo groot als een vliegenvleugeltje in m'n
hele huis en het uitzicht is niet veel beter. Maar ik blijf rotsvast in de
voorspelling geloven en koop elke maand een lotje van de loterij en elke
keer als ik zo'n pampiertje koop op Norbèk zie ik de lila-achtige
duivelsoogjes naar me grinniken. Een mens - het is tragisch - ontkomt niet
aan de vingerwijzingen in zijn prilste jeugd.1
Uitverkoren of niet, de jonge Jan Boon zou uitgroeien tot het studiehoofd van de fa-
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milie. Zijn broers, van wie er nog twee in leven zijn - ze wonen in Californië - kunnen
er nog niet over uit.2 Dat in hun eenvoudige militaire gezin, met een Hollandse vader
als sergeant in het KNIL, een kind van zijn formaat opgroeide. De uitverkorene van
de familie leek wel een genetische speling van het lot. Een jongen van het woord,
die eindeloos boeken las en ieders taalgebruik corrigeerde. Als jongvolwassene
schreef hij regelmatig brieven naar huis, die door hun vader hardop aan tafel werden
voorgelezen. De manier waarop hij gebeurtenissen opriep, gaf zijn familie het gevoel
dat ze zijn avonturen meebeleefden. Zijn getikte brieven deden hen schateren, hoewel
er altijd ook wat levenslessen tussen de anekdotes door opdoken. Al vroeg bleek in
hem een Indische goeroe ontwaakt. Vandaar ook dat zijn broers in de jaren vijftig
steil achterover vielen, toen Jan onder het pseudoniem Tjalie Robinson zijn jeugd in
geuren en kleuren uit de doeken deed in zijn Piekerans van een straatslijper. Wat
ze in die staalkaart van jeugdig kattenkwaad vooral herkenden, waren hun eigen
belevenissen. De intellectueel van de familie had zich de verhalen toegeëigend over
avonturen die zij als bruine straatschoffies meemaakten. Naar hun idee had de Indische
jeugd die hij zijn lezers voorschotelde, alleen zijdelings met zijn eigen jongensjaren
te maken.
Waarheid of verdichting? Het is de eeuwige vraag bij grote vertellers. Maar in het
geval van Tjalie Robinson speelde er nog iets anders mee. Hij was zich als eerste en misschien wel als enige in die verwarrende overgangstijd van de kolonie naar een
republiek - ervan bewust dat de herinneringen van zijn generatie niet verloren mochten
gaan. Daarom legde hij gebeurtenissen tot in detail vast, bijna als een
documentairemaker. Hij wilde getuigen, maar ook een zedenschets geven van een
levenswijze waarin iedereen die in Indië was opgegroeid, zich zou kunnen herkennen.
Dat hij daarbij af en toe de zijwegen van de verbeelding insloeg, spreekt bijna voor
zich. Met de vertellingen die hij in de jaren vijftig schreef in De Vrije Pers en in de
Nieuwsgier - spijtig genoeg is slechts een deel van die opstellen gebundeld in de
twee bekende bloemlezingen3 - schiep hij een wereld als projectiescherm voor
herkenning, identificatie en verlangen. Dat begon met zijn reputatie als jeugdige
vechtersbaas. Die voorvallen dateren vooral van de jaren in het Bataviase Meester
Cornelis, waar het gezin eind 1920 naartoe verhuisde. De kostwinner, vader Cor
Boon, werd toen als adjudant-administrateur naar het 16e Bataljon Infanterie
overgeplaatst. Ze kregen een huis toegewezen aan de achterkant van het kampement.
Al jong kwam de oudste thuis met niets dan negens en tienen op zijn rapport. Maar
in zijn later geschreven verhalen zou zijn gedrag daar nauwelijks mee hebben
gespoord. Niet dat zijn vader er veel kwaad in zag. Alleen ma Boon bleef aandringen
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op verbetering. Zijn middelbare schooltijd bracht hij door op de Prins Hendrikschool
aan de Vrijmetselaarsweg in Weltevreden. Uiterlijk paste hij zich zonder mankeren
aan bij de voorgeschreven dracht: een witte lange broek, een wit overhemd en een
blauwe pet met een gouden ster erop. Zo herinneren zijn broers hem ook toen ik hen
ernaar vroeg: als een voorbeeldige scholier. Maar in zijn eigen verhalen kwam hij 's
middags thuis, trok hij zijn schooluniform uit en een korte broek en een shirtje aan.
Naar zijn huiswerk had hij nauwelijks omkijken, want die kennis kwam hem als
vanzelf aangewaaid. Zodra zijn ouders zich na het middagmaal voor een slaapje
hadden afgezonderd, trokken de twee oudste jongens Boon erop uit. Tot hun
standaarduitrusting behoorden de katapult en de vlieger. De kwestie was of zij zelf
zouden vliegeren of achter de vliegers van anderen aangaan. De broers fabriceerden
hun eigen vechtvliegers en glastouw, een klos garen die ze in een mengsel van
houtlijm en fijngemalen of gestampt glas doopten. Dat garen werd om twee palen
gespannen om te drogen, en daarna om een leeg blik gerold en dan kon de strijd
beginnen. Als oudste was Jan degene die de vlieger in stelling bracht voor de
gevechten met andere vliegers, terwijl broer Alex het blik met glastouw hanteerde.
Als stel waren ze schier onoverwinnelijk. De een was een meester in het
onderscheppen van vijandelijke vliegers, terwijl de ander op het juiste moment - bij
het kruisen van de twee garens van glastouw - toesloeg en de draad van de opponent
doorsneed. Wie het scherpste glastouw had, die won. In het familiegeheugen waren
dat vrijwel per definitie de broertjes Boon. Wanneer ze zelf niet vliegerden, maakten
ze jacht op de vliegers die na een verloren strijd in een vrije val naar beneden suisden.
Wie zo'n vlieger als eerste ving, mocht hem houden.
Broer William (WieWie in de Piekerans)4 herinnerde zich een voorval met een
vlieger van toen hij zeven jaar oud was. Hij en zijn twee jaar jongere broer Henk
renden op een dag achter een gevallen exemplaar aan, maar Jan liep hen op blote
voeten voorbij alsof ze stilstonden en zag hoe de bewuste vlieger neerdwarrelde op
een open veld naast de kantine van de onderofficieren, niet ver van waar zij woonden.
Op het moment dat hun broer de vlieger wilde vastgrijpen, nét voor hij de grond zou
raken, merkte hij dat een Ambonese jongen dezelfde beweging maakte. Twee honden
die om hetzelfde been vochten, dat moest wel uitlopen op een kloppartij. De vlieger
lag inderdaad al snel in stukken gescheurd aan hun voeten, voldoende reden voor de
tegenstrever om er op los te slaan. Nu vocht een jongen uit de tangsi nooit alleen en
de versterking, die dit keer uit vijf knapen bestond, liet niet lang op zich wachten.
Daar stond de Indische puber, vechtend als een leeuw tegen een overmacht van
Ambonezen. De jonge Henk rende naar huis om hun vader te waarschuwen dat zijn
oog-
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appel werd afgetuigd, maar de eerste die het bericht ter ore kwam, was Alex, die zijn
broer onmiddellijk te hulp schoot. Het was te danken aan een groepje Europese
sergeanten die de vechtersbazen vanuit de kantine in het oog kregen en naar buiten
kwamen om de vechtersbazen te scheiden, dat de broers het veld van eer zonder
bloedvergieten verlieten. Onze held had een blauw oog, een opgezette lip en
gescheurde kleren, waar zijn moeder hem nog eens extra voor kapittelde.
Zij hield haar hart al evenzeer vast als haar zoons erop uittrokken met hun katapult,
waar de gemeente in de jaren twintig een officiële verordening tegen had
uitgevaardigd. Bij haar jongens was dat, zoals bij de meeste Indische jongens, aan
dovemansoren gezegd. Haar zoon Alex wist precies uit welke houtsoort de ideale
katapult moest worden gesneden, die hij vervolgens als handgreep van een houten
vork (een djaga) voorzag. Op een dag had hij het zelf te druk met zijn huiswerk om
zijn oudste broer te vergezellen, die toen de kleine William aan zijn oren meetrok
naar buiten. Op zijn tjelana monjet, zijn hansop, was een zak genaaid groot genoeg
voor een flinke voorraad buit. Als scherpschutter op dat wapen wilde Jan proberen
om de vruchten uit de kenarieboom van een buurman te schieten, en daarbij had hij
hulp en dekking van zijn broertje nodig. Bij de bewuste boom aangekomen, kwamen
de katapult en een handvol steentjes tevoorschijn uit zijn broekzak. De vruchten van
de kenarie groeiden in trossen en elke keer als zo'n tros werd geraakt, vielen de
amandels bij tientallen naar beneden en moest William toesnellen en de zak van zijn
hansop ermee volstoppen. De twee broers gingen zo diep op in hun spel, dat ze niet
doorhadden dat er een oppas, een inheemse politieagent, op zijn fiets naar hen stond
te loeren. Hij nam op een zeker moment niet alleen de katapult in beslag, maar voerde
ook Jantje Boon mee naar het politiebureau. De jonge WieWie rende hard huilend
naar huis, waar hij het hele verhaal bij zijn moeder opbiechtte en vertelde dat zijn
broer in de gevangenis was gegooid. Zijn moeder vond het een terechte straf, maar
pa Boon kwam achter zijn krant vandaan en banjerde op zijn gemak naar het
politiebureau. Daar aangekomen zag hij hoe zijn zoon door de hoofdcommissaris
werd ondervraagd. De jongen kreeg een fikse waarschuwing, zijn vader een boete
en toen pas mocht hij mee naar huis. Als sluitstuk van het avontuur kreeg hij daar
ook nog eens een flinke draai om de oren van zijn moeder. Om de opgeschoten
jongens zoveel mogelijk van de straat te houden, zijn hun ouders toen lid geworden
van de planten- en dierentuin in Tjikini, een recreatievereniging waar de jeugd ook
films kon bekijken en aan sportbeoefening doen.

Indische Letteren. Jaargang 23

95

De reputatie van een anak kolong
Van het straatleven van de Indische jeugd heeft Tjalie zelf een half mensenleven
later een even levendig als romantisch beeld geschetst in zijn krantenstukken. Tussen
hem en zijn jongensjaren stonden toen al een oorlog en een revolutie, waardoor hij
de noodzaak voelde de verschillen tussen toen en nu fel aan te zetten. In zijn terugblik
prees hij vooral de niets ontziende leerschool en de woudloperidealen van het
speelterrein waarop hij zich in zijn vroegste jaren bewoog. Oorvegen, een pak rammel
en een uitschietende slof hoorden bij het dagelijkse bestaan en niemand zag daar
enig kwaad in. De jeugd zou er een flink incasseringsvermogen door ontwikkelen.
Ofwel, hardheid was een deugd. Dat verklaarde ook de vele vechtpartijen die het
ritme van een vooroorlogs jongensleven bepaalden, terwijl dat volgens Tjalie
Robinson in de naoorlogse tijd als onfatsoenlijk of asociaal gedrag werd afgedaan.
Van de vanzelfsprekende hardheid van destijds zag hij weinig meer terug. Het verschil
met dertig jaar daarvóór leidde in één van zijn Piekerans tot een nostalgische
omkering:
Tegenwoordig kan je elke dag om één uur trouw wachten bij de scholen
en er gebeurt niets, behalve meisjes fluiten en jongens uitjouwen. Maar
vroeger was er - Godstraf - ELKE dag om één uur ergens een kloppartij:
Wilhelminapark, Rumah Setan, Kebon Sajoer, Kebon Pala, achter Gang
Rijkmans, Defensielijn v.d. Bosch, het Waterlooplein en nog vele andere
open veldjes, daar kon je vroeger om één uur heen gaan en je had een
knokpartij, soms wel drie tegelijk. En niet krojok [met z'n allen tegen één]
en zo, maar één tegen één, boksen of worstelen of alles-en-alles. Hemeltje
nee, ik wil het vechten van de schooljeugd niet aanmoedigen of in ere
herstellen, ik wil alleen maar verschillen aantonen tussen 1920 en 1950.5
Die afzwakking kan nauwelijks gemeend zijn, want in het vervolg van zijn verhaal
stapelden de voordelen van een harde jeugd zich op. Er waren nog geen zwembaden,
dus iedere zichzelf respecterende jongen zwom in de kali, zonder badmeester op de
oever. De treiterpartijen van oudere jongens die de kleintjes halfverzopen dwongen
tot overlevingsbewegingen in het water. Zelden kwamen opgroeiende jongens de
dag door zonder dat hun arm werd omgedraaid of hun vingers naar achteren gebogen,
zodat het huilen hun nader stond dan het lachen. Maar niemand die zich beklaagde
bij zijn ouders of bij de politie. Het ging erom nét zo hard te worden als de andere
Huckleberry Finns, zodat je op een gegeven moment ook zelf een pak slaag
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kon uitdelen. Dus werd de opspelende angst onderdrukt en zoveel mogelijk staaltjes
van moedig of gewoon roekeloos gedrag in het openbaar getoond, anders liep je de
kans voor ‘meid’ te worden uitgescholden.
Wanneer we op de verhalen van Tjalie Robinson mogen afgaan, leefden mensen
met de natuur. De jongens liepen allemaal op blote voeten: snel, taai en
onvermoeibaar. Wie op een glasscherf trapte, drukte met een gladde steen op de
wond tot het bloeden stelpte. De aanschaf van een fiets kostte te veel, sportclubs
waren voor de elite. Zwemmen, jagen, vissen en eindeloze einden lopen hoorden net
als inademen bij de vanzelfsprekendheden van een Indische jeugd. De wereld werd
niet verkend uit boeken of afgekeken van een bioscoopscherm. Iedere jongen kende
de omgeving van Batavia tot een straal van twintig kilometer. Scharrelen, draven,
rotstreken uithalen, het hoorde er allemaal bij. Alle jongens vormden clans of clubs,
die voortdurend op voet van oorlog met elkaar verkeerden. Over en weer gingen de
stenen en schoten van de katapult over straat, wat in menig hoofd de nodige gaten
achterliet. Het ging niet om records of prestaties, het kwam allemaal uit een
doodgewone zucht naar avontuur voort, een hunkering naar het onbekende en de
onomstreden bereidheid daarvoor het vuur uitje sloffen te lopen. Vergeleken met de
Grote Zwervers door Indonesië, zoals grootvader Robinson, was de huidige generatie
jongens maar slappe was. Allemaal melkmuiltjes van de grote stad, vond Tjalie, en
in dat opzicht spaarde hij ook zichzelf niet. Het jaren vijftig beeld dat hij schetste
van de moderne intellectueel, was dat van de man die liever thuiszat met een beetje
beweging op zondag. Volgens hem was de smaak van vroeger volstrekt verdwenen
en kon alleen worden gewacht op betere tijden. Die voorstelling van de verloren
oertijd zou uitgroeien tot een dominant thema in zijn ontwikkelingsgang als schrijver
door de jaren heen.
Het gezin van de legeradministrateur Boon woonde niet in een militair kampement,
de door prikkeldraad of muren met scherven omgeven tangsi. De dienstwoning voor
onderofficieren die hem was toebedeeld, lag net buiten de toegangspoort. Het
soldatenleven in garnizoensplaatsen als Meester Cornelis of Tjimahi kenden de
gezinsleden dus zowel van binnen als van buiten. Nu liep een administrateur gewoon
rond in zijn burgerkleding en kon hij getrouwd zijn met een meisje van eenvoudige
komaf, intussen werd hij wel gezien als iemand van een hogere sociale orde dan de
gewone soldaat. In de ogen van andere Europeanen hoorden de kinderen uit zulke
gezinnen echter gewoon bij het militaire leven, vandaar dat zij als gekleurde jongetjes
vaak over één kam werden geschoren met de anak kolongs, een scheldwoord voor
de meestal in armoede opgroeiende kinderen van de lagere legerdienaren.6 Zoals in
elke standensamenleving speelde ook in de kolonie het narcisme van de
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kleine verschillen een dominante rol. De even slimme als atletische Jan Boon zal
zich van jongs af bewust zijn geweest van het sociale mijnenveld waarin hij zich als
Indische jongen bewoog. Maar in één van die vele omkeringen die de kern vormden
van zijn wereldbeeld, schoof hij het straatleven van de anak Betawie en de anak
kolong als het ware in elkaar. In zijn terugblik brak hij een lans voor een categorie
wapenbroeders met wie hij zich altijd verwant had gevoeld, hoewel hij van thuis de
boodschap zal hebben meegekregen niet te veel met hen op te trekken. Het gezin
bewoog langs de rafelranden van de koloniale samenleving en daar hoorde de
veelbelovende oudste zoon niet thuis. Die was voorbestemd om een bestaan te leiden
als ‘nette en fatsoenlijke burger’. Voor hem hoorden de wapenbroeders echter bij de
biotoop van zijn jeugd, net als de sinjo's uit de kampong, en daar wenste hij als
volwassen schrijver niet achteraf afstand van te doen.
In zijn poging tot eerherstel van de militaire verworpenen volgde Tjalie Robinson
een procédé dat hij als verteller wel vaker toepaste. Hij pleegde eerst een vorm van
sociale correctie door te benadrukken dat de reputatie van de anak kolong was
gebaseerd op vooroordelen. Om vervolgens op grond van zijn eigen herinneringen
een zo realistisch mogelijk portret - zij het met de nodige overdrijvingen - te schetsen.
Alsof hij keer op keer wilde zeggen: het vooroorlogse leven dient niet verworpen,
maar gekend te worden. Op de keper beschouwd waren zijn impressies van het
ongepolijste leven van de soldatenkinderen ook niet zo ver verwijderd van de tekening
van zijn favoriete onderwerp: het milieu van de straatjeugd uit Batavia in de jaren
twintig en dertig. In zulke terugblikken gaat er achter het waas van de nostalgie ook
altijd een beeld van oprechte bewondering schuil. Bovendien had hij al jong een
radar ontwikkeld voor sociale vernederingen. Daarom vond hij dat een jeugd als
anak kolong mensen niet een leven lang als een stigma mocht achtervolgen. De Indo
moest worden bevrijd en ook zichzelf bevrijden van het merkteken van de eeuwige
underdog. Vandaar zijn behoefte om de alledaagse aspecten van het soldatenleven
van weleer, dat volgens hem midden jaren dertigvan aanzien veranderde, zo nauwgezet
mogelijk te reconstrueren. Alleen was hij er tevens op uit om met de retorische
vermogens van de humorist zijn publiek te vermaken. Dat zijn verhalen niettemin
een authentieke indruk maken, is vooral te danken aan zijn loepzuivere oog voor het
detail. Hij zocht de waarheid, zij het gekleurd door het prisma van de afstand.
De jongens uit de tangsi waren niet alleen de kornuiten van zijn jeugd, zij stonden
voor avontuur, vermetelheid, ondernemingslust, clandiscipline en sociale orde. Ze
hielden er een volstrekt eigen taaltje, eigen zeden en gewoonten en eigen
spelopvattingen op na. In hun kring, die bestond uit de nazaten van Javanen,
Surinamers,
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Ambonezen, Menadonezen, Timorezen, Indo's en een handvol totoks, kreeg hij de
smaak te pakken van de klankkleur en de melodie van het petjo, de Indische mengtaal
van de straat. Anders dan in de burgermaatschappij stond hun zwerversleven in het
teken van de vrijheid, omdat zij buiten de orde van het gewone bestaan vielen en
daardoor geen boodschap hadden aan de voorschriften van het fatsoen. Alleen al hun
familiebanden waren soms zó verwarrend, dat er nauwelijks een peil viel te trekken
op afkomst en milieu. In de ogen van hun boekenverslindende speelgenootje Jantje
Boon waren de kazernejongens stuk voor stuk François Villons7, met de
avontuurlijkheid van Tom Sawyer, de jonge held uit de Amerikaanse schelmenroman
Huckleberry Finn, en de strijdlust van de Gasconjer edelman d'Artagnan, de
zeventiende-eeuwse Franse musketier. Zij leefden op en rond de erven van de tangsi,
een klein stadje met gewitte huizen, geboende vloeren en lange lanen. In de
herinnering van de latere schrijver was het er altijd koel en de tijd streng verkaveld,
met perioden die werden ingeluid door slagen van de bel of een stoot op de trompet.
Het militaire bestaan zwoer bij discipline en eendracht, een levenspatroon waar de
kinderen zich naar voegden. Dat sommigen zich wreed konden gedragen en
uitgroeiden tot onvervalst tuig, ontkende de schrijver niet, maar dat schreef hij toe
aan de militaire discipline waarmee volwassenen hun nazaten af en toe flink
tuchtigden. In één moeite door prees hij het weerstandsvermogen, de taaiheid en het
reactievermogen die het resultaat waren van die aanpak. Geen jongen overleefde een
Indische jeugd zonder harde vuisten en een koelbloedige vechttechniek. Bovendien
geloofde hij dat kinderen, als niemand meer leerde vechten, waren overgeleverd aan
het terroriserende optreden van het schuim van de straat. Zonder de nodige hardheid
en de kunst van de zelfverdediging zou een samenleving tot barbarij vervallen. Door
de omgang met de wapenbroeders van zijn jeugd had hij zich wel meer inzichten
eigengemaakt, intuï-tief of door reflectie achteraf. Zo kwamen de jongens zonder
‘positieve raskenmerken’ er in hun kringen altijd het beste af en dat waren de Indo's.
Die waren ‘neutraal bruin, stonken neutraal, waren neutraal ongemanierd’, dus, zo
vervolgde de schrijver in zijn soms onnavolgbare logica, was het geen wonder dat
zoveel Indische jongens gevoelens van superioriteit ontwikkelden. Zij ontwikkelden
als het ware een hoornhuid tegen calamiteiten en leerden al vroeg om ‘ernstige zorgen
van zich af te schudden zoals een eend water’. Het ene moment kon in het teken
staan van een ernstige burenruzie of een twistpartij, een moment later volgde
verbroedering of een genoeglijke muziekavond. In zijn terugblik ervoer Tjalie
Robinson het als een nederige, maar oprechte wereld, waarin nauwelijks ruimte was
voor de huichelarij waar hij later op de HBS en in de maatschappij zo veelvuldig
mee in aanraking zou komen.8
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Een Europese modelleerling
Het onderwijs in Indië was op Nederlandse leest geschoeid, met als gevolg dat de
kinderen meer wisten van de geografie en geschiedenis van het vaderland aan de
Noordzee dan van de archipel in de Indische Oceaan waar hun familie vaak al
generaties was geworteld. Hoe Jan Boon, een jongen die alle leerstof spelenderwijs
in zich opnam, die tegenstrijdigheid heeft ervaren, weten we niet. Wel heeft zijn alter
ego er vele jaren later een paar herinneringen over geboekstaafd. Met terugwerkende
kracht zag hij precies waar het koloniale systeem in opvoedkundig opzicht had
gefaald. Wat de onderwijzers en leraren nalieten, was namelijk om Europese kinderen
de liefde bij te brengen voor het land waar zij opgroeiden. Zij kregen allerhande
kennis bijgebracht over het ‘verlofcentrum Nederland’, maar afgezien van de
opgedreunde rijtjes eilanden leerden zij nauwelijks iets essentieels over hun
moederland Indonesië. Dat moest wel tot gespletenheid leiden. Zelfs de kleinste
plaatsjes en rivieren in de delta overzee konden Indische kinderen - en anderen die
Europees onderwijs volgden - blind aanwijzen op de kaart van Nederland. Indonesië
leek intussen een soort aanhangsel van Groot Nederland, in de gedaante van palmen,
witgepleisterde huizen en hoogsluitende toetoepjassen.
De kennis van het land waar de kinderen woonden - over de natuur, de
uiteenlopende bevolkingsgroepen en culturen - was ondergeschikt aan het ‘wie is
wie’ in Nederland. Geen griffel of vulpen, als eigentijdse aanduidingen voor een
onderwijzer en leraar, had in Tjalie Robinson ooit het verlangen gewekt om verre
streken in Indonesië te exploreren, goud te zoeken in de binnenlanden of
hoofdadministrateur te worden op een welvarende onderneming. Hij wist van alles
over de zuivelindustrie en het Friese stamboekvee, maar niets van de verbouw of
toepassingen van cassave of sisal. Nog jaren nadien begon hij te knarsetanden als
hij het woord notaris alleen maar opving, omdat één van zijn leerkrachten over dat
beroep eens de loftrompet had gestoken. Aan oud-Hollandse deugden als noeste
arbeid, braafheid en deugdelijkheid had hij sindsdien een broertje dood. Was het een
projectie achteraf of droomde hij inderdaad als kind in de schoolbanken al weg bij
zijn fantasieën over de vreugden en ellenden achter de smaragdgroene horizon?9
In de loop van de jaren twintig wees niets erop dat Jan Boon ooit zou uitgroeien
tot een schrijver en Indische voorvechter. Hij behaalde het diploma van de HBS op
zijn sloffen, en zette zijn zinnen vervolgens op een beurs om in Nederland te kunnen
studeren. Toen hij daar werd afgewezen,10 ging het roer noodgedwongen om en deed
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hij toelatingsexamen voor de christelijke PAM, de kweekschool. Die overgang luidde
een periode in van serieuze studie, waarin hij zich zowel uiterlijk als in gedrag op
en top als een Europees georiënteerde jongeling gedroeg. Hij had de garage of
koetskamer van het grote huis ingericht als privé-vertrek, waar hij erg op zichzelf
was en eeuwig over de boeken zat gebogen. In de dagen vóór zijn examens blokte
hij tot in de kleine uurtjes met de lamp aan en de dubbele deuren open, een nat servet
om zijn voorhoofd gedrapeerd om wakker te blijven. Als gezelschap voor de lange
uren alleen kocht zijn moeder een witte kaketoe met een gele kuif, die Kaka werd
gedoopt en die hij als een piraat op zijn schouder meedroeg. Op zijn schrijftafel lag
een groot vloeiblad en stonden een boekenstandaard en een wereldbol. De wanden
van de ruimte waren vooral gevuld met kasten die uitpuilden van de boeken. Als hij
niet las, zat hij karikaturen te tekenen, een genre waar hij later enige faam mee zou
verwerven.
Aan de kinderen Boon werd hun oudste broer in die tijd vrijwel dagelijks ten
voorbeeld gesteld. Hij was de bolleboos van het gezin, die eruitzag als een heertje
en zijn wilde haren leek te zijn kwijtgeraakt. Voor de jonge broers die meer van
kattenkwaad, de meiden en ravotten hielden - de nieuwe generatie anale Betawie en op school niet gemakkelijk meekwamen, fungeerde hij als het geweten van de
familie. Hij corrigeerde de taal die zij van de straat oppikten, want zonder goed
Nederlands kwamen ze volgens hem nergens. Hun huiswerk passeerde regelmatig
zijn werktafel en bij het nakijken van de schriften betoonde hij zich een strenge
pedagoog. Hij stelde hoge eisen en zag weinig door de vingers. We kunnen ons dan
ook afvragen of de Indische jeugd van Jan Boon óók tot een dominant thema in het
oeuvre van alter ego Tjalie Robinson zou zijn uitgegroeid, zonder de oorlog, de
revolutie en een vlucht overzee.
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Wim Willems (1951) is hoogleraar Sociale Geschiedenis aan de Universiteit Leiden
/ Campus Den Haag. Aan het werk van Tjalie Robinson is hij al sinds 1982 verkleefd.
Hij verwacht in oktober 2008 de biografie over hem uit te brengen bij uitgeverij Bert
Bakker te Amsterdam, waarna nog een bloemlezing van diens brieven en een bundel
met ‘Onbekende Piekerans’ zullen verschijnen.

Eindnoten:
1 ‘Drie geestverschijningen en een Anak Mas’ Piekerans van een straatslijper, deel 2 (zoveelste
druk, Moesson Den Haag, 1970) 252-256. Citaat op pag. 254.
2 De broers Henk en William Boon heb ik uitgebreid geïnterviewd in het voorjaar van 2005.
3 Het eerste deel van de Piekerans van een straatslijper verscheen in 1952 bij Uitgeverij N.V.
Masa Baru te Bandung. In de decennia zijn er tientallen drukken verschenen, bij verschillende
uitgevers. Omdat er geen oplagecijfers bekend zijn, weten we niet hoeveel exemplaren van de
bundels hun weg hebben gevonden naar het lezerspubliek. Door systematisch krantenonderzoek
heb ik achterhaald, dat meer dan 80 opstellen - zowel uit zijn Indonesische als zijn Hollandse
tijd - nog niet eerder in boekvorm zijn verschenen.
4 De verslagen over de jeugd van Tjalie heeft de negentigjarige William Boon op mijn verzoek
in de loop van 2006 op schrift gesteld en als bijlage bij emails toegezonden. Het terugroepen
van de kwajongensstreken bezorgde hem zoveel jaar na dato veel plezier, zo schreef hij me.
5 In het bijzonder in de ongepubliceerde PvS, ‘Is werkelijk zoveel veranderd?’, De Vrije Pers,
17 april 1954.
6 Zie in het bijzonder ‘Een lans voor een verworpeling’, PvS II, 232-240, citaat op p. 234. Voor
een meer beschouwende schets van het KNIL, zie ‘Van reveille tot taptoe. Het Indische leger’
door de militairhistoricus Jaap de Moor, in: Uit Indië geboren, 64-81. Het accent ligt daarin
overigens op de negentiende eeuw.
7 Villon (1431-1474) was een Franse dichter, dief en vagebond. Eén van zijn beroemde dichtregels
‘Mais où sont les heiges d'antau?’ (de sneeuw van vorig jaar) groeide uit tot een
standaarduitdrukking voor ‘de goede, oude tijd’.
8 Zie noot 6.
9 Zie bijvoorbeeld in ‘De school van Multatuli's, II’, PvS II, 25.
10 Dit ontleen ik aan een email d.d. 1 januari 2001 van zijn latere schoondochter Ellen Derksen.
Die hoge rapportcijfers van de HBS vermeldde zij niet alleen, maar ook zijn broers. Het
rapportboekje zelf is tijdens de oorlogsjaren verdwenen, zoals alle persoonlijke documenten
uit de vooroorlogse tijd.
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De roman Eindexamen 1940 van Diet Kramer
Joop van den Berg
Als een vroege jeugd in Nederlands-Indië in de literatuur vaak een wat euforisch
karakter heeft, mag men de generatie die rond 1940 volwassen werd, de laatste
lichting noemen die door de geschiedenis werd gezegend. Het is vooral die generatie
geweest - de hoofdpersonen in het boek Eindexamen 1940 van schrijfster Diet Kramer
- die het einde van het tijdperk tempo doeloe aan den lijve hebben ondervonden. Hun
maatschappelijke kansen in de Indische maatschappij werden sterk beïnvloed door
de Duitse inval in Nederland op 10 mei 1940, en anderhalf jaar later door de oorlog
met Japan. Reden genoeg, lijkt mij, om daar aan de hand van de roman van Diet
Kramer eens dieper op in te gaan.
In het speciale themanummer van Indische Letteren over de jeugdliteratuur,
verschenen in juni 1992, mocht ik al eens een pleidooi houden voor het werk van
Diet Kramer, en de kamproman Thuisvaart in het bijzonder.1 Het symposiumnummer
is inmiddels zestien jaar oud, maar wat daarin voorzichtig werd geformuleerd blijkt
in veel gevallen nog altijd op te gaan. Het bewuste nummer verscheen ter gelegenheid
van het verschijnen van de bibliografie Indische Jeugdliteratuur van Dorothée Buur.
Wat zij schreef in de inleiding blijkt nog steeds zeer bruikbaar bij verdere studies.
De belangrijkste thema's -schreef Buur - waren: de historische avonturen- en
heldenverhalen, het militaire leven, de reisbeschrijvingen, en de denk- en leefwereld
van de Indonesiërs. Dat laatste was voor het Hollandse kind voornamelijk het leven
van de bedienden in hun onmiddellijke omgeving. Buur schrijft hierover onder meer:
‘Een ander element van verschil in opvoeding en verzorging tussen Nederland en
Indië is de rol van de inheemse - niet- Nederlandse - bedienden of huispersoneel. Zij
hadden weliswaar een ondergeschikte positie, maar hun invloed op het Hollandse of
Indo-Europese kind was soms vergaand; vooral van de baboe - in tempo doeloe
aangeduid met het Nederlandse “lijfmeid” - die de zorg had voor het kleine kind.
Van haar leerde het jonge kind de Maleise taal begrijpen en spreken, waarmee de
baboe ook een deel van de inheemse denk- en leefwereld overbracht.’2
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Ook dat is een constatering die nog steeds overeind staat. Het zijn voornamelijk
vrouwelijke schrijvers geweest van Indische jeugdboeken die samen een helder beeld
hebben geschapen van het kinderleven in Indië. Zij mochten immers de kleine en de
grote vreugden van het tropische leven van zonsopgang tot zonsondergang weergeven,
niet gehinderd door een vorm van politieke correctheid die later zo vaak de norm
werd.
Ik noem een paar schrijfsters: M.A.M. Renes-Boldingh, Ems L.H. van Soest en
Marie van Zeggelen. Deze drie hebben zeer veel gepubliceerd - en zeer uitvoerig over het Indische kinderleven. Daar hoort ook Diet Kramer bij, al heeft zij veel
minder gepubliceerd.
Laat ik beginnen met bijzonderheden over de schrijfster. Zij werd geboren in 1907,
en schreef destijds als leerling van de middelbare school de roman Stans van de
Vijfjarige, een boek dat zeer gunstig werd beoordeeld. Later was zij actief in het
uitgeverswezen en ging in 1933 naar Java waar zij trouwde met de rector van het
Bataviaasch Lyceum. Na de Japanse inval werd het gezin geïnterneerd. De man van
Diet
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Kramer overleefde de bezetting niet. Terug in Nederland schreef zij de kamproman
Thuisvaart (1948). Ze stierf in 1965 op achtenvijftigjarige leeftijd.
Haar boeken spelen vaak in de wereld van de opgroeiende tiener, levend in een
redelijk welgesteld milieu, en leerling van een middelbare school. Dat is ook het
geval met Eindexamen 1940. Het boek is alleen in het Indië van vlak vóór de Japanse
bezetting verschenen, omdat het contact met Nederland sedert 10 mei 1940 verbroken
was.
Dit is waarschijnlijk de belangrijkste reden dat het boek relatief zo weinig bekend
is. Zelfs in een monografie van het Bureau Boek en Jeugd over de persoon en het
werk van de schrijfster wordt het boek niet genoemd.3
Omdat er waarschijnlijk maar enkele exemplaren in Nederland terecht zijn gekomen
is het boek ook in het antiquariaat een grote onbekende. Dat is jammer want een
boek over het gezinsleven onder de dreiging van de Tweede Wereldoorlog is toch
bijzonder te noemen. Zeker in historisch opzicht. Literair is het boek zwak, de stijl
wat journalistiek en kennelijk is het in haast geschreven. Zeker de bijfiguren zijn
nogal schetsmatig weergegeven, maar de stof blijft natuurlijk interessant.

Eindexamen 1940
Hoofdfiguur in het boek is het Hollandse meisje Egbertje de Lank dat woont in een
grote stad op Java en voor haar eindexamen staat. Het gezin telt zeven kinderen,
vader De Lank heeft een handelsfirma en een van de zonen zit in Nederland op de
Deventer Landbouwschool. De oudste zoon, die eerder een studie in Rotterdam heeft
afgebroken, heeft in de jaren dertig door Europa gezworven, vooral in Duitsland
waar het nationaal-socialisme in opkomst was. Aan het begin van de roman is de
zoon weer thuis en werkt op het kantoor van zijn vader. Zijn taak wordt steeds groter
omdat de vader aan een ernstige ziekte blijkt te lijden.
De meeste kinderen uit de examenklas zullen - zo hoopt men althans - te zijner
tijd naar Nederland vertrekken voor verdere studie, maar de berichten uit Europa
worden steeds grimmiger en het optreden van Hitler-Duitsland dreigt roet in het eten
te zullen strooien. In feite is de naderende oorlog het hoofdthema van het boek.
De literaire aspiraties van de hoofdfiguur vormen het tweede thema, want het
meisje heeft stiekem een roman geschreven en opgestuurd voor een prijsvraag van
een uitgeverij. Zij haalt de eerste prijs. Hierin zitvoor de schrijfster veel
autobiografisch materiaal verwerkt. Diet Kramer schreef immers als middelbare
scholier de roman Stans van de Vijfjarige. De roman Eindexamen 1940, uitgegeven
door Kolff & Co
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te Batavia, beslaat het tijdperk november 1939 tot juni 1940, en werd in 1941
gepubliceerd.
In de examenklas zitten ook zonen van NSB-sympathisanten die conflicten
uitlokken met hun klasgenoten. Diet Kramer verwoordt zo'n ruzie op het schoolplein
als volgt:
‘En Duitsland is natuurlijk zo onschuldig als een pasgeboren kind. De
geallieerden hebben hun dit nieuwe avontuur opgedrongen. Ze zijn
geforceerd. Noorwegen had zich kunnen voegen naar de Duitse wensen
en er zou geen druppel bloed gevloeid zijn. En heb je gelezen, wat die
kerels tegen Holland durven zeggen? Als Holland zich bij een mogelijke
invasie van de Duitsers maar net zo netjes en gedwee gedraagt als
Denemarken, dan zal voor Holland alles goed aflopen. Bah!” “Het beest
is nu eenmaal los in Europa. Het vliegt alles wat kleiner en zwakker is
naar de keel.” “Macht is recht” heeft Herr Hitler uitgemaakt”, zei Eef
schijnbaar laconiek.’4
Het loopt zelfs uit op een vechtpartij en enkele medeleerlingen vragen Sjoerd de
Lank om eens uit te leggen hoe dat in Europa waar hij onlangs nog verbleef allemaal
toegaat. Zijn fel anti-Duitse betoog beslaat in het boek maar liefst twaalf bladzijden.
Zijn visie is meer dan duidelijk: ‘“Ik heb in Tsjecho-Slowakije mensen gezien, die
terug kwamen uit concentratiekampen .... jongens, een paar jaar ouder dan Tom,
jongens zoals Jaap. Ik .... ik kan er niet over spreken. Vergeten zal ik het nooit.”’5
Sjoerd de Lank schetst voor zijn medeleerlingen het Duitsland van de jaren dertig:
Hoe dan ook, de macht was in handen gekomen van een kleine clique van
machtswellustelingen, abnormalen, materialisten-van-de-grofste soort. En
die clique breidde zich met de dag uit met lui, die begerig waren naar
goede banen, naar macht, naar geld en zeggingsschap .... al was het dan
maar over een gouw, over een stadje, over een troep kinderen. Met geen
mogelijkheid kon het volk de macht terugkrijgen van deze ‘leiders’. Het
leerde wèl en op hardhandige wijze, die leiders vereren, het leerde juichen
en betogingen houden en enthousiast-doen, op straffe des doods. En de
dood in de concentratiekampen was en is een gruwelijke dood. Terreur
werd het wachtwoord.’6
Verder worden er in het boek letterlijk tientallen bladzijden gewijd aan de fronten
in Europa; in Noorwegen, Polen, Tsjecho-Slowakije, en Finland. Dan breekt de tiende
mei aan met het bericht dat Nederland door de Duitsers is binnengevallen. In het

Indische Letteren. Jaargang 23

106
boek worden ook aan dit gebeuren vele tientallen bladzijden gewijd. Het betekent
dat Indië niet meer kon steunen op het moederland en alleen zijn weg moest zoeken
in de internationale politiek. Het betekent ook dat de hoofdfiguur niet voor verdere
studie kan afreizen naar Holland. Het beeld van die uiterst spannende dagen en weken
wordt heel levendig weergegeven.
Over de opening van de Volksraad schrijft Diet Kramer het volgende:
Het werd een hele kring om de radio. Gespannen luisterden ze naar de
drukte rondom het Volksraadsgebouw, die bijna feestelijk klonk. Daarna
de aankomst van den Gouverneur-Generaal, commando's tot de erewacht
van soldaten, het Wilhelmus. De Gouverneur-Generaal sprak. Ze hadden
die stem in de laatste weken wel goed leren kennen. Het was een lange
redevoering en de jongsten uit de kring toonden ongeduld. Dit ging boven
hun begrip! De staatkundige positie, de interneringen, de scheepvaart, de
export. Ook met belastingverhogingen hadden zij niets te maken. [...] In
zeker opzicht was de Volksraad in de plaats van de Tweede kamer
gekomen. Een groot deel van de taak en de zware plichten der
Staten-Generaal rustte thans op de schouders van hen, die het gebouw in
het Hertogspark betraden. Hij sprak over eensgezindheid en
offervaardigheid, over loyaliteit, zoals die reeds door schier alle
bevolkingsgroepen getoond was.7
Het boek besluit met een gezamenlijke maaltijd na de begrafenis van de vader enkele
weken eerder. De hoofdpersoon filosofeert over verleden en toekomst:
Veel was er veranderd in de laatste maanden. Het leek nog maar zo kort
geleden, dat ze een blaag met weinig zorg en geen enkel verdriet, op de
schoolbanken zat. Zo kort geleden had het leven nog eenvoudig en prettig
en makkelijk geleken. Daarna .... de ernst om wat Sjoerd tot hen gezegd
had, het nadenken erover, het eindexamen en de verwarde, angstige tijd
er om heen, het eindiploma, de woorden van den directeur, vaders ziekte,
vaders dood en het ontstellende, dat zich in die tijd in Europa had
afgespeeld.8

Vrije mensen in een vrij land
Wat het boek zo interessant maakt, is het accurate beeld van een Hollands gezin in
Indië onder de dreiging van een komende wereldoorlog. Blijft de vraag of het boek
in literair opzicht de streep haalt. Of blijf je het vooral lezen om de politiek-histori-
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sche feiten die als in een caleidoscoop aan je voorbij trekken? Ik denk het laatste,
want de karakters in het boek zijn - ik schreef het al - vlak weergegeven, weliswaar
met veel stemverheffing en uitroeptekens, maar echt tot leven wil het maar niet
komen. Maar ook aan die grote aandacht is iets grondig mis.
Ik grijp even terug op een ander citaat uit de toespraak in de Volksraad:
Hare Majesteit de Koningin heeft de vijf-entwintigste Mei Haar rede tot
Nederland overzee beëindigd met haar gebod:
‘Schaart U om den Landvoogd, steunt hem in zijn taak, zet alle geschillen
opzij tot heil van het Koninkrijk.’
Hier staan wij dan vóór onzen landvoogd en achter ons sluiten zich in
gedachten de overgrote meerderheid van Indië's tientallen millioenen
burgers aan.9
Dit lezende en dan vooral dat ‘tientallen millioenen burgers’ brengt je tot het besef
dat in de roman met geen woord wordt gesproken over de verhouding
Nederland-Indonesië. En dat voor een boek dat zo politiek correct wil zijn. Er wordt
letterlijk met geen één woord gesproken over het streven van grote groepen
Indonesiërs naar een vorm van onafhankelijkheid. Geen woord over Boven Digoel,
geen woord over de muiterij op de Zeven Provinciën, geen woord over de veelvuldige
arrestaties van Soekarno. En dat in een boek waarin toekomstverwachtingen zo'n
grote rol spelen. Als de kinderen de Lank de bedienden proberen uit te leggen wat
er in Europa gebeurt, lezen wij het volgende:
Bertie keek naar hun gezichten, naar Djaïns oude gerimpelde kop, naar de
aandachtige, donkere ogen van den kebon.
‘Holland is bezet, voor een deel, maar we vechten nog door! Ze zijn er
nog niet. Laat ze nog eens even wachten .... ze zullen nog wel eens iets
anders beleven in Holland’
‘De orang-djerman zijn slecht!’ decreteerde Djaïn, als altijd gereed om
alles en iedereen, die zijn toewan en nonja benadeelde, ‘slecht’ te noemen.
De kebon knikte wijsgerig. Hij had in de kampong geluisterd naar de
uitzendingen in de inheemse taal.10
Hoe is het mogelijk, vraag je je anno 2008 af, dat het Indonesische vrijheidsstreven
nergens in de roman aan bod komt. Een mogelijke verklaring is het feit dat het
merendeel van de uitgezonden Nederlanders volstrekt op zichzelf leefde en nauwelijks
wiste wat er in de Indonesische maatschappij speelde. Er zijn historici die het mis-
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lukken van de Nederlands-Indonesische vredesbesprekingen deels willen wijten aan
dat fenomeen. Men kende elkaar niet en de meeste Nederlanders - ook zij die het
goede voor hadden met de ex-kolonie - wisten niet wie in het Republikeinse kamp
de echte leiders waren, en wie niet. Waarschijnlijk idem dito aan Republikeinse kant
ten aanzien van hun Nederlandse counterparts. Het gezin De Lank in de roman is
zo'n goed voorbeeld van het nauwgezet overbrengen van het Hollandse huisgezinnetje
naar de Oost. Al die Nederlandse gezinnetjes, verenigingen en clubverbanden waren
als eilandjes in een zee van Indonesisch leven.

Een ver paradijs
Een jeugd in Indië heeft veel paradijselijke kanten, zo blijkt uit veel bronnen in de
Indische letteren. Het is goed om zo nu en dan op de schaduwzijden te wijzen. Tot
besluit nog wat opmerkingen over de Indische tieners, zoals die worden geportretteerd
in de roman Eindexamen 1940. Dat de politiek hun paradijselijke leven is
binnengetreden wordt zonder meer duidelijk aan de hand van de politieke discussies
in het boek. Je zou zelfs kunnen vaststellen dat niet heel plotseling van de ene dag
op de andere hun leven ingrijpend zou veranderen. Vanaf midden jaren dertig werd
het openbare leven geconfronteerd met het naderende oorlogsgeweld, maar wij wilden
het kennelijk niet zien.
De paginalange vertogen over de politieke toestand bewijzen dat wel. De conflicten
met de kinderen van NSB-ouders zijn - meen ik - waarheidsgetrouw weergegeven,
maar anderzijds grijpen ze niet echt in op hun leven. Daarvoor was Europa - bij de
opvoeding van het Indische kind toch meestal als voorbeeld gesteld - letterlijk te ver
van hun bed. Het leven van de bedienden speelde voor hen geen rol van betekenis,
zelfs de Indonesische maatschappij in het algemeen niet. Je zou kunnen zeggen dat
de Indische ouders van toen hun kinderen vooral wilden laten lijken op de jeugd in
Nederland.
Deze conclusie levert de jeugdroman van Diet Kramer wel degelijk op en daarom
is het boek - naar mijn mening - een waardevolle bron voor verdere studie.
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Huckleberry Finn aan de Tjiliwung
Fred Lanzing*
In het eerste hoofdstuk van mijn boek Voor Fredje is het kamp een paradijs schrijf
ik dat een koloniale jeugd een privilege is. Ik ben niet de enige. Ook veel andere
auteurs schrijven dat, zozeer dat je bijna onvermijdelijk in cliché's vervalt. U kent
ze wel: de zachte bedienden, de heks Pontianak, het heerlijke klimaat. Dat zal ik niet
allemaal herhalen.
Vandaag wil ik het hebben over de spelletjes die we op straat speelden: vuurtjes
stoken, vliegeren, kasti, schieten met de katapult, bokje springen, rolschaatsen.
Ja, zult u zeggen, dát weten we wel, wat is daar nu aan?
Ik heb echter enkele spelletjes uitgezocht die een uniek karakter hebben en die zó,
zoals wij ze speelden, niet in Nederland voorkomen. Ze werden allemaal op straat
gespeeld. In de letteren wordt hierover weinig informatie gegeven. Ik zal deze lacune
opvullen door precies te laten zien hoe die spelletjes in de praktijk werden gespeeld.
Maar eerst moet ik excuses maken voor de helft van de zaal, nl.alle dames.
Natuurlijk werd er ook touwtje gesprongen, zakdoekje gelegd, gehinkeld en
gebikkeld (dat spel met een rubberen bal en koperen bikkels die je op een rij moest
leggen...ofzo), maar u denkt toch niet dat de jongens hier aan deelnamen. Het spijt
me, ik zal het hieronder alleen maar hebben over spelletjes die door jongens werden
gespeeld. ‘It's a men's world’, zeggen de Engelsen en dat gold a fortiori voor de
wereld van 10-12 jarige jongens in Nederlands-Indië.
Ik ga drie spellen voor u behandelen.
Het eerste spel doet een beroep op gevoel voor esthetiek en schoonheid.
Het tweede doet een beroep op hardheid, roekelosheid en fysieke moed.
Het derde spel doet een beroep op koelbloedigheid, analytisch vermogen en een
stoïcijnse attitude.
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I. Duiven en duivinnen (esthetiek en schoonheid)
Iedereen had achter in de tuin een of meer hokken met een duivenpaartje. Natuurlijk
hielden we de duiven voor hun mooie veren-dek en voor het opkweken van jonge
duiven. Maar we hielden ze vooral voor een bijzondere wedstrijd die ik nergens
anders heb gezien.
Wat deden we?
De duiven werden klaar gemaakt voor de wedstrijd: ze kregen nog wat suikerwater
te drinken en tussen hun staartpennen werd een aardewerken fluitje aangebracht. Dit
fluitje was ca. 3 cm groot, het was een soort bolletje met een onderstel dat tussen de
staartpennen paste. Het was prachtig versierd met felle primaire kleuren, zoals in
Nederland de dobbers van sportvissers worden verfraaid met felle kleuren.
De duiven gingen in een grote mand en iemand bracht ze op de fiets weg naar de
rand van de stad. Wij stonden ze op te wachten met de duivinnen in de hand. Hoog
in de lucht kwamen de duiven er aan. Op een bepaald moment liet je de vleugels van
de vrouwtjes klappen, terwijl je ze stevig vasthield. De duiven kwamen in duikvlucht
op hun wijfje af. Hierdoor ontstond het fluitend geluid. Ieder fluitje had zijn eigen
geluid, zo herkende je je eigen duif.

En dan, ongeveer 30 cm boven je arm, spreidde de duif zijn vleugels en zakte, met,
alleen de buitenste veren lichtjes trillend, in een soepele beweging op je arm. Je
voelde de zachte pijn in je onderarm van de klauwtjes waarmee hij even zijn evenwicht
zocht bij de landing. Dat was een opwindend en prachtig moment, eigenlijk
belangrijker dan wie er gewonnen had.
In het Louvre staat een beeld van de godin Nikè van Samothrace, het dateert van 190
vC.
De beeldhouwer toont het moment dat - ruim tweeduizend jaar geleden - de
Atheners de vloot van het opstandige eiland Samothrace hebben verslagen en de de
godin Nikè op de boeg van een Atheense trirème landt om ze te feliciteren
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met de overwinning. Het beeld toont haar in de seconde vóór haar voetje de boeg
van het schip beroert. Het is een prachtig beeld. Je kunt zien dat de beeldhouwer
nauwgezet heeft geobserveerd hoe een duif landt om dit beeld te kunnen maken.
Ik had, om het te kunnen laten zien, graag een echte duif meegenomen, maar ik
ben bang dat de Partij voor de Dieren dat niet leuk zou vinden.

II. Gatrik (hardheid, roekeloosheid en fysieke moed)
Voor dit spel zijn nodig: twee stenen, één lange stok en één kort stokje.
Die heb ik wél voor u meegenomen om u te kunnen laten zien hoe het spel in de
praktijk verloopt.
Je kan het spelen met z'n tweeën, maar verder met zoveel als je wilt. Je kan
individueel spelen of kongsi's sluiten, die dan gezamelijk veld- of slagpartij zijn.
Er zijn drie spel-onderdelen.
a het kleine houtje vanuit de hand wegslaan. Je staat als slagpartij achter een op
de straat getrokken streep. De veldpartij probeert het kleine houtje te vangen
(dan ben je uit als slagpartij) of ten minste te stoppen met hand, arm, benen,
alles van je lichaam (want dat beperkt het punten-aantal dat de slagpartij ermee
verdient). Aantal punten voor de slagpartij: het aantal passen van waar het houtje
ligt tot aan de streep op de weg. De conventie eiste dat de véldpartij de passen
mag afmeten; die maakt uiteraard zo groot mogelijke stappen om het
puntenaantal te minimaliseren.
b Het kleine houtje wegwippen van de stenen, waarop het horizontaal is
neergelegd. Er zijn meerdere tactieken: laag of hoog, recht vooruit of opzij. Ook
hier geldt: als de veldpartij het kleine houtje vangt, ben je uit als slagpartij. En
ook: de veldpartij tracht het houtje te vangen of zo veel mogelijk af te stoppen.
Aantal punten voor de slagpartij: de afstand van waar het houtje ligt tot de streep,
gemeten met de lengte van de lange stok.
c het kleine stokje dat schuin op een steen rust, opwippen met de lange stok en
dan weg slaan. Aantal punten voor de slagpartij: de afstand van waar het houtje
ligt tot de streep op de weg, gemeten met het kleine stokje.
En hier komt 't speciale: elke keer dat je het stokje raakt, telt mee in de telling, dus
2x raak is 2x het aantal punten, 3x raak is 3x het aantal punten enz. Hier komt het
viriele element van het spel aan de orde, want de man aan slag wil het houtje zoveel
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mogelijk aantikken en de man in het veld probeert dit met woeste leeuwenmoed te
verhinderen door het te vangen of af te stoppen. Je mag alleen maar het kleine houtje
aanraken, niet de man of het slaghout. Dat kostte heel wat pijnlijke vingers, dat
garandeer ik u.
Het is een opwindend spel. Ik stel voor dat de Werkgroep Indische Letteren elk
jaar tijdens het Bronbeek-symposium het Fred Lanzing International Gatrik
Tournament organiseert.

III. Knikkeren (koelbloedigheid, analytisch vermogen en een stoícijnse
attitude)
In Nederlands-Indië was het knikkeren, zoals u zult zien, heel anders (en veel leuker)
dan in Holland. Het verschilt in bijna álles.
Ik zal het laten zien aan de hand van een aantal sheets.
Aldus is belangrijke informatie voor het nageslacht bewaard. Ik dank u voor uw
aandacht.
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Fred Lanzing (Bandung 1933) is antropoloog met een grote belangstelling voor de
koloniale geschiedenis. Hij publiceerde ondermeer een boek over het KNIL, Soldaten
van smaragd (2005) en Voor Fredje is het kamp een paradijs (2007).

Eindnoten:
* Tekst van de causerie zoals die op het symposium is uitgesproken.
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Hans, je moet naar huis door je moeder...!
Hans Vervoort*
Hoe vaak zal ik die roep van buurkinderen, ‘Hans, je moet naar huis door je
moeder...!’, niet gehoord hebben toen we in Makassar woonden en altijd buiten
speelden. Maar toen was ik al een jaar of zeven, acht en het kinderbestaan was al
een hele tijd aan de gang.
Ik ben geboren in 1939 en mijn eerste herinnering dateert uit 1942. Ik was drie
jaar oud en stond met andere kinderen en hun moeders in de laadbak van een open
vrachtwagen. We waren op weg naar het kamp. Net als Fred Lanzing1 heb ook ik de
kamptijd beleefd met een vanzelfsprekende acceptatie van wat daar gebeurde. Als
kind weet je immers niet beter dan dat het leven is zoals het is. En alhoewel ik mijn
fragmentarische herinneringen heb opgeschreven in het boekje Kind van de Oost,
weet ik dat ik eigenlijk nog niet aan de beurt ben om erover te vertellen. Na de oorlog
waren het eerst de vaders en moeders die schreven over de kampen. Nu zij dood zijn
komen de tieners aan de beurt. Fred Lanzing en zijn gang. Pas straks, over een jaar
of vijf, mogen de kleuters van toen hun herinneringen ophalen, de laatsten die het
mee gemaakt hebben. Daarom begint mijn verhaal op het moment dat de oorlog
voorbij is:
De poort van het kamp Ambarawa gaat open en wie nog sieraden heeft
koopt er kip of eieren van. Maar mijn moeder heeft zelfs haar trouwring
niet meer. Bij één van de barakken kijk ik toe als een oude dame een
gekookt ei pelt en heel langzaam opeet, en daarna een volgend ei pelt en
opeet, en daarna een derde ei. Ik sta te watertanden, ze weet dat ik kijk,
maar ze eet geen hap sneller. Ik weet dat ik niets van haar zal krijgen en
ik vind dat gewoon, zo is het leven. Toekijken is ook een beetje mee-eten.2
Na een lange boottocht worden we begin 1946 verenigd met mijn vader, die de
Birmaspoorweg en de Japanse mijnen heeft overleefd en nu als sergeant van de
militaire administratie in Makassar gelegerd is. Ik schreef er in Kind van de Oost het
volgende over:
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Het was net avond geworden toen we met de boot aankwamen en al vrij
donker. We stonden op de kade in de menigte, naast onze koffertjes, toen
mijn vader ons vond. Hij tilde me op en drukte mijn moeder tegen zich
aan en zo stonden we een tijdje. Ik kende hem wel van een foto, waar hij
samen met iemand anders op stond, twee mannen met een envelop-achtige
pet op het hoofd. Ik was nog met die foto het hele kamp doorgerend,
roepend, ‘Ik heb twéé vaders!’ Hij was stevig en had een breed, rood
gezicht en hij rook prettig naar tabak. We stapten in een dogkar en reden
weg. Al na een halfuur kwamen we aan waar we zouden wonen, Bessiweg
nummer 10. Er woonden vier gezinnen en wij hadden twee kamers. Je
kwam binnen en het was een groot huis, met warm licht uit de lampen.
Mijn vader had voor eten gezorgd, boterhammen met kaas uit blik. In het
brood waren kleine torretjes meegebakken, zag ik, maar je proefde ze niet.
Het was stil buiten en gezellig binnen en al ver na bedtijd. Mijn ouders
praatten af en toe met elkaar.
Ik hoorde de naam Robbie vallen, terwijl ik met aandacht mijn
boterhammen at. Nu ik zijn naam weer hoorde, in Makassar onder het
lamplicht, dacht ik voor het eerst sinds lange tijd aan hem. Ineens begon
mijn vader zacht te huilen. Ze stonden tegen elkaar aan, mijn vader en
mijn moeder. Na enig aarzelen klom ik van mijn stoel af en ging erbij
staan. De hand van mijn moeder kwam naar beneden en trok mij tegen
zich aan.
De oorlog was voorbij en het leven ging snel verder. Makassar lag in luilekkerland.
Altijd en overal was er eten. Thuis en bij de vriendjes van school. Het kwam uit
koektrommels, uit pisangbladen, uit stoompannen, uit wadjans, uit blikjes. Je kon
het zo gek niet bedenken of er kwam voedsel uit. Als we om een uur uit school
kwamen stond de warme maaltijd klaar: rijst met altijd wel zo'n zes of zeven
gerechten. Dan de verplichte middagrust en als we om drie uur wakker werden had
kokki iets lekkers voor bij de thee. Nu een zoetigheid. Onde-onde of pisang goreng
of zwarte rijst. Gouden tijden waren het.
Makassar was een mooie stad met in mijn herinnering een brede
hoefijzervormige baai, waar je de vlerkprauwen kon zien uitvaren naar
zee. Hoge tamarindebomen beschaduwden de straten, je kon de bruine
peulachtige assemvruchten van de grond oprapen en het zure kleverige
vruchtvlees van de pitten kluiven. Ik ging voor het eerst naar school, een
broederschool bij de kerk, waar als je iets verkeerd deed een grote
Hollandse broeder je bij een oor pakte en uitfoeterde. Er waren ook enkele
nonnen die zich heel wat menslievender gedroegen. Met
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één ervan had ik zelfs ooit een gesprekje. ‘Heb jij nog broers of zusjes?’
vroeg ze, haar witmarmeren engelengezicht nauw omlijst door de witte
kap. ‘Nee’, antwoordde ik, ‘ik had een broer, maar die is doodgegaan in
het kamp’.
Ze keek ontdaan. ‘O, daarom kijk je altijd zo ernstig’, zei ze en gaf me
een koekje en een bidprentje. Zielig zijn helpt, ik had weer wat bijgeleerd.
Hoe rustig en dorps Makassar ook oogde, er hing altijd wel enige dreiging
in de lucht. 's Nachts morrelden hoopvolle dieven aan de deuren en ramen
van elk huis. Overdag gooide een dappere pemoeda soms een handgranaat
in een openbaar gebouw.
Kapitein Westerling oefende namens de Nederlandse regering in de
gebieden rond Makassar een schrikbewind uit, je hoorde je ouders erover
praten of dat nu wel goed was.
Boven Makassar lagen in de bergen twee dorpjes, Malino en Paréparé die
voor de oorlog de vaste vakantiebestemming waren voor wie de warmte
van Makassar wilde ontvluchten. Maar nu was er eigenlijk te veel onrust
onder de bevolking om zo'n tocht te durven ondernemen. Toch gebeurde
het een keer. In convooi reed een dozijn jeeps en weaponcarriers achter
elkaar de smalle bergwegen op. Jonge dienstplichtigen zaten met het
geweer in de aanslag op de zijbanken, de burgers er tussen. Er heerste
gedempte uitgelatenheid. Het was een lange tocht. Plotseling een kreet,
de wagens stopten. Het was donker geworden, ik zag flashlights heen en
weer hollen. Wat was er gebeurd? Een van de jonge Hollandse militairen
had zijn benen buiten de jeep gestoken en bij een smalle brug waren die
tegen de leuning geslagen en allebei gebroken.
Na lang gedelibereer werd besloten dat de helft van de colonne zou
terugkeren en dat de andere helft naar Malino zou doorrijden. Daar hoorden
wij gelukkig bij. Een dag later zat ik op een groot paard en reed door de
pijnbossen van Malino. Mijn vader had mij na veel gejengel het grote dier
gegund, hij reed achter mij op een veel kleiner paard waarvan de rug onder
zijn gewicht doorzakte. Ik snoof de geur van dennen in mijn longen en
mijn hart sprong op toen mijn paard uit zichzelf in galop ging. Een grote
laaghangende tak kwam snel op me af en ik kon me alleen redden door
op het paard achterover te klappen. ‘Kijk je uit?’ hoorde ik mijn vader
achter me roepen.
Ik genoot en keek mijn ogen uit, zoveel ruimte, zoveel natuur. 's Nachts
dansten vuurvliegjes rond in het bos. Het heldere en ijskoude water van
de bergbeekjes werd naar de bungalows getransporteerd via lange
bamboebuizen, je hoorde het overal murmelen en suizen.
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Terug in Makassar leerde ik zwemmen in de baai, eerst onder water van
vader naar moeder en terug, daarna met het hoofd boven water hetzelfde
traject. Ik had het gelukkig vrijwel onder de knie toen mijn vader tijdens
zo'n zwemles gebeten werd door een schorpioen en een nacht lang met
hevige koorts en pijn in bed lag. Daarna was zwemmen taboe al gingen
we nog wel vaak naar de baai om te kijken naar de zonsondergang. En ik
weet zeker, als de zon in de zee verdween hoorde je het water sissen.
's Avonds als het bedtijd was nam mijn moeder de flitspuit en pompte
antimuskieten-nevel in alle hoeken van de slaapkamers. Na een paar
maanden kwam er een beter middel, de DDT-bom, mijn favoriet. De bom
zag er uit als een grote handgranaat. Als mijn moeder de veiligheidspin
verwijderd had hoorde je het sissende geluid van ontsnappende damp en
de kamer vulde zich met aromatische rookslierten die ik met volle teugen
opsnoof, de weldadige zoetige geur van de DDT-bom was het toetje van
de dag. Later werd bekend dat DDT kanker zou verwekken, maar ik geloof
het nog steeds maar half. ‘Nu de slaapkamer een kwartier goed
dichthouden’, zei mijn moeder, ‘anders ontsnappen die beestjes’. Snel
nam ik dan nog een ferme teug voordat we de muskieten alleen lieten om
te sterven. Soms hingen restanten van de heerlijke geur er nog als ik naar
bed moest.
Maar het leven van een zevenjarige ging niet altijd over rozen. Ik citeer nog een
stukje uit Kind van de Oost:
Met buurmeisje Adrie Tabak naar school lopend kwamen we bij een
driesprong.
‘Hier is het gebeurd,’ zei ze ineens gedecideerd. Adrie was een kop groter
dan ik en onaangenaam bazig. Ze was sproetig en had een smal gezicht
met grijze ogen. Ze zat één klas hoger dan ik.
‘Ja?’ vroeg ik en keek naar het asfalt. Er was niets te zien, zelfs geen plukje
haar.
‘Dat meisje was zes jaar,’ zei Adrie. Iets jonger dan wij dus. Ik zag het
helemaal voor me, een blond meisje van zes jaar dat de weg overstak. Er
kwam een vrachtwagen aan die haar overreed.
‘Was het een vrachtwagen met twee extra wielen aan de achterkant?’ vroeg
ik.
‘Nee, wel vier wielen, misschien wel zes wielen.’
Allemaal extra wielen aan de achterkant.
‘En toen zijn ze er nog een keer overheen gereden?’ vroeg ik huiverend.
‘Dat heb ik toch al verteld,’ riep Adrie. Ze slingerde haar schooltas om
zich heen en raakte me in de heup.
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‘Het is niet waar,’ zei ik.
‘Wel waar, ik heb het zelf gehoord van mijn moeder. Dat kleine meisje
werd overreden maar ze was nog niet helemaal dood. Toen kwam de
dokter. Die heeft naar haar gekeken, maar hij kon niets doen. Toen is die
chauffeur achteruit gereden, over haar heen, en toen was ze dood.’
Ik voelde me bang. Het asfalt was warm en zacht.
‘Ik zal het je moeder vragen,’ zei ik, maar ik wist dat ik dat toch nooit zou
durven, haar moeder was een grote vrouw met losse handen.
Terneergeslagen liep ik verder. Doodzonde van dat blonde meisje van zes
jaar.
Overplaatsingen waren normaal in de tropen en twee jaar later woonden we in
Surabaya, de krokodillenstad, de tweede stad van Indonesië. Een grote, voortvarende
haven- en handelsstad met brede straten en koele koloniale huizen. In het hart de
winkelstraat Tunjungan met de centrale pasar, de boekhandels Kolff en Van Dorp
waar ik één keer per jaar een boek mocht kopen en de ijssalon Zangrandi waar we
op verjaardagen heen gingen. Ik woonde er van mijn negende tot mijn veertiende
jaar en veranderde van kind in puber.
De eerste jaren zat ik nog op de lagere school, de Theresiaschool. Ik zong
in het kerkkoor en zwierf met mijn vriendje Ronnie Eekhout over het
spoorwegemplacement waar we langs kwamen als we van school naar
huis liepen.
Daar vonden we een keer een handgranaat en waren zo verstandig hem
niet op
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Jongenskoortje Theresiaschool Soerabaja 1948, Buddy Dumpel zittend tweede van links, Hans
Vervoort staand derde van rechts

te rapen maar mijn vader erbij te halen. Aangemoedigd door dit succes
alarmeerden we hem een paar weken later omdat we een dode man in de
berm van de weg hadden zien liggen. Ik zag aan mijn vader dat hij absoluut
geen zin had in een lijk, maar hij wilde ons niet in de steek laten en ging
toch mee. Daar was de overledene overeind gekomen en zat een
kreteksigaretje te roken.
‘Pap, hij was echt dood!’ probeerde ik nog, ‘ik zweer..’
‘Ja het is goed, jongen. Laten we dit het Wonder van Surabaya noemen.’
Op school, in het speelkwartier liep ik per ongeluk Buddy Dumpel omver,
een forse en gezette Indische jongen, een stuk groter dan ik.
‘Çhoootverdomme, wach maar strak om half één!’
Om half één ging de school uit, maar ik verstopte me in het tekenlokaal,
zag Buddy en zijn kornuiten een half uur aarzelen op het schoolerf en ten
slotte vertrekken.
De volgende dag kreeg ik niet de kans om te verdwijnen.
‘Ik lel jou,’ riep Buddy me toe toen de les was afgelopen.
‘Wat nou?’ zei ik zo agressief mogelijk en zocht naar een excuus om er
onderuit te komen.
‘Jij durreft niet.’
‘Man ik mol jou,’ zei ik brutaal.
We gingen naar het schoolhek, omspoeld door vriendjes die met hun
schooltassen zwaaiden, en gingen tegenover elkaar staan.
‘Wat jij,’ riep Buddy. ‘Wat jij,’ riep ik.
Langzaam begonnen we tegenover elkaar rond te draaien in een cirkel.
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Luid waren de toejuichingen voor hem. Ik was nog te kort op deze school
om veel vrienden te hebben. Kontol, Asu, Andjing, was wel het minste
wat ik toegevoegd kreeg.
Ik liep met knikkende knieën rond Buddy.
Toen we zo'n vijf minuten met gebalde vuisten tegenover elkaar gestaan
hadden begon het volk ongeduldig te worden. Daar betaalden ze hun
schoolgeld niet voor.
‘Ajo, toe dan,’ riepen ze en duwden ons naar elkaar toe. Elke keer als we
elkaar raakten gaven we elkaar een duw en renden dan weer achteruit. Na
een tijdje keek ik Buddy eens aan. Hij was bang, ik herkende het instinctief.
Misschien duwde ik toch harder dan hij had verwacht. Ik raapte mijn tas
op en liep naar hem toe.
‘Hij durft niet,’ riep ik schril. Het werd even stil toen ik met mijn schouder
tegen hem aanliep en hem opzij duwde. Ik ging meteen door, boorde me
door de menigte en sloeg de weg naar huis in. Ik probeerde niet te hard te
lopen; toen ik na een paar honderd meter steels omkeek zag ik dat de groep
uit elkaar ging. Buddy bleef achter, pakte ten slotte zijn tas op en ging
schouderophalend weg.
Alleen, net als ik.
En toen, een paar jaar later, begon de middelbare school. Het was 1952. ‘My Truly
Fair’ van Guy Mitchell was de tophit van die tijd. Pauline ten Klooster, op verlof
geweest in Nederland, kwam terug met een gewaagde haartooi: de paardenstaart.
Ik werd voor het eerst verliefd. Meermalen zelfs. Het ritme van zo'n schooldag
was simpel: om half acht begonnen de lessen en om half één fietste je met je vrienden
naar huis, onderweg stoppend om de meisjes voorbij te laten komen. Het fietspad
was smal, meestal stopten zij ook. Dan enige stoerdoenerij van de jongens en
gegiechel van de meisjes. Veel tijd was er niet want om één uur werd je aan tafel
verwacht voor de rijstmaaltijd. Daarna volgde de verplichte middagdut, Surabaya
was in de middag zo warm dat het asfalt van de straten zacht werd. Je zag de lucht
erboven zinderen. Niemand deed in die uren iets. Om drie uur werden mijn ouders
wakker, we dronken thee en daarna mocht ik op pad om met de vrienden te sporten.
Volleybal, badminton of zwemmen waren favoriet totdat onze hormonen ontdekten
dat er een korfbalvereniging was waar enkele van de mooiste meisjes van de school
op zaten. Een prachtige sport dus. We hadden maar een paar uur, want stipt om half
zeven viel de nacht als een baksteen. Dan moest je thuis zijn. Een licht avondmaal
volgde.
Dan deed je je huiswerk, en luisterde naar het roepen van de tokeh en het kleppe-
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ren van passerende verkopers van etenswaren: saté, mie bakso, ko lo yuk. Soms
kregen je ouders zin in nog iets lekkers, dan bofte je. Over die tijd van ontluikende
volwassenheid schreef ik het volgende verhaaltje:
In het zwembad zag ik majoor Vater de vrouw van luitenant Bats in het
water gooien. Zij stond haar badmuts aan te trekken (ze had een goed
figuur) en hij greep haar van achteren vast en hield haar boven het water.
Hij was een zeer forse man met haar op de rug. Hij keek gespannen en
met domme halfopen mond naar haar, terwijl zij gilde en lachte en zwaaide
met haar benen. Toen liet hij haar los en het water spatte over de rand van
het zwembad.
Peinzend watertrappend kon mij niet ontgaan dat ik iets van betekenis had
bijgewoond.
In die tijd begonnen mijn vrienden en ik tegen elkaar te roepen ‘de mijne
is groter dan die van jou,’ hoewel na het zwemmen, als wij elkaar
vergeleken, ieders deel zeer klein was. Wij zwommen veel in die tijd, 's
avonds van zes tot acht, langs de kant dansten onze ouders op sentimentele
grammofoonmuziek. Onder anderen was daar Selena.
Selena was het meisje van Paul, althans in zoverre dat zij opvallend weinig
aandacht aan hem schonk. Uit loyaliteit - hij was geen lid van de zwemclub
- kon ik mij niet met haar bemoeien, zij het dat ik haar één keer ten dans
vroeg, op een schoolfeestje. Zij keek vluchtig langs mij heen met haar
lichte blauwe ogen en liep weg. Van de nood een deugd makend kon ik
Paul verzekeren dat zij duidelijk zijn meisje was. Paul handelde toen zeer
doortastend, hij liet zijn ouders lid worden van de zwemclub en was er
voortaan altijd bij. Omdat hij in het waterpoloteam zat, was er niets mis
met zijn zwemkunst.
Zeer lang heb ik mij die avonden herinnerd waarop ik nors langs de kant
bleef zwemmen terwijl er een onbegrijpelijke lol heerste op een grote
drijvende band met Selena, haar zusje en Paul erop. Herhaaldelijk riepen
zij mij op om mee te doen, maar ik wilde liever op de wallekant
handstandjes demonstreren. Vanaf de tijd dat Paul mee kwam zwemmen
's avonds, werd het zwempak van Selena steeds kleiner, van eendelig tot
twee-delig en ook die twee delen steeds smaller. Zij moet er voortdurend
aan versteld en geknipt hebben. Op een avond, het was pas kwart over
zeven, zag ik Selena verdwijnen in de kleedcatacomben. Dat was een trapje
af en links voor de mannen en rechts voor de vrouwen. Even later ging
ook Paul uit het water en de trap af. Daar ik op de kant zat was het een
kleine moeite om ook die richting uit te gaan. Het zusje van Selena zat
eenzaam op de
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grote band en keek om zich heen. Ik vermoedde waar ik zijn moest, een
tweede trap leidde naar onderaardse gewelven en buizen waar de
watertoevoer geregeld werd.
Staande op de trap kon ik door een smalle spleet tussen twee buizen kijken
en zag Selena en Paul zonder zwempakken dicht tegen elkaar aan staan.
Selena had kleine niet-gebruinde borstjes, terwijl ook de plaats waar haar
broekje had gezeten wit was.
Paul kende ik al.
Zij pakten elkaar met een arm om het middel en grepen met de andere
hand elkaars kruis. Stomverbaasd keek ik toe en was nog maar net op tijd
met mijn terugkeer toen zij ten slotte uit elkaar gingen.
‘Hoe ging het?’ vroeg ik Paul later, ‘ik zag jullie verdwijnen.’
‘O’, zei hij nonchalant, ‘ik heb haar goed gepakt.’
Toen had ik natuurlijk door moeten vragen.
De rest van mijn opvoeding vond niet meer in de tropen plaats. Op 13 mei 1953
stapten we aan boord van het motorschip ‘Johan van Oldenbarnevelt’. In het water
van Tanjung Perak, de haven van Surabaya, voer een zeilbootje met mijn drie luidkeels
zwaaiende boezemvrienden: Hans Gerrits, Paul Snoep en Wim ten Wolde. Binnenkort
zouden ook zij naar Nederland vertrekken, onze tropenjeugd was voorbij. Op 3 juni
1953 voer de ‘Oldenbarnevelt’ door het Noordzeekanaal naar Amsterdam. Ik stond
aan de reling. Het regende mot, langs het kanaal fietsten mannen met hoeden op en
lange regenjassen aan. Ik was veertien. De heimwee begon.
Hans Vervoort (Magelang 1939) is een auteur met een uitgebreid oeuvre. Zijn meest
recente boek is Het bedrijf (2007), het eerste deel van een trilogie. Hij publiceerde
over zijn Indische jeugd en zijn relatie met Indië onder meer Kind van de Oost (2005)
en Retourtje tropen (2005).

Eindnoten:
* www.hansvervoort.nl.
1 Fred Lanzing (1933), een van de andere sprekers op het symposium in Bronbeek, had in 2007
Voor Fredje is het kamp een paradijs gepubliceerd bij uitgeverij Augustus.
2 De geciteerde teksten zijn alle afkomstig uit: Hans Vervoort, Kind van de Oost. Amsterdam:
Nijgh en Van Ditmar, 2005.
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Uitnodiging
Op vrijdag 26 september 2008 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse
Letterkunde weer een lezingenmiddag.
Het programma is als volgt:
14.00 uur:

Opening

14.15 uur:

Gerard Termorshuizen: In de slangengrot.
Over Herman Kommer en Henri Carel
Zentgraaff

14.45 uur:

Hans Straver: De Molukken in de
verbeelding. Een inleiding op de
bloemlezing Wonder en geweld

15.15 uur:

Pauze

15.45 uur:

Peter van Zonneveld in gesprek met
Yvonne Keuls over haar bijdrage aan het
behoud van het Indisch cultureel erfgoed

16.45 uur:

Discussie

17.00 uur:

Sluiting

Plaats: Universiteit Leiden, gebouw 1175 (Lipsius), Cleveringaplaats 1.
De zaal wordt aldaar bekend gemaakt.
De toegang is gratis.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
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[Nummer 3]
Redactioneel
Voor het septembernummer koos de redactie voor bijdragen waarin Elisabeth en
Louis Couperus-Baud centraal staan.
Elisabeth Wilhelmina Johanna Baud, geboren in Batavia en opgegroeid in Indië,
stond sinds haar huwelijk met Louis Couperus in de schaduw van de schrijver. Maar
in haar jeugd bleek ze al zijn muze te zijn toen ze met haar neef voorwerpen over
presenteerbladen schoof en daarbij verhalen bedacht. Hierover schrijft Sophie Zijlstra.
Haar reconstructie van Elisabeths jeugd haalde Sophie Zijlstra uit diverse archieven.
Het bracht haar ook haar romandebuut Mevrouw Couperus (2007).
De Zweedse onderzoeker Åsa Josefson vergelijkt de visie van Louis Couperus op
het kolonialisme in De stille kracht met die in Oostwaarts. Twintig jaar na De stille
kracht maakte Couperus als correspondent van De Haagsche post een rondreis in
het Oosten. In zijn artikelen lijkt zijn opvatting over het kolonialisme veranderd ten
opzichte van De stille kracht. Åsa Josefson laat zien hoe Couperus' beeld van het
kolonialisme, de kolonisatoren en de gekoloniseerden evolueerde.
Geert Onno Prins vergelijkt Couperus' De stille kracht met A Passage to India
(1924) van E.M. Forster. Het blijkt dat A Passage to India veel details en motieven
bevat, die kenmerkend zijn voor de Indisch-Nederlandse literatuur. Beide romans
zijn de bekendste in de Nederlandse en Engelse koloniale literatuur. Hoewel het twee
totaal verschillende romans zijn, blijken ze bij nader inzien ook in grotere lijnen
diverse bijzondere overeenkomsten te bevatten, maar ook verschillen.
Als illustratiemateriaal voor dit themanummer kozen we voor onbekende foto's.
Dat kon dankzij het Haags Gemeentearchief die ons onbekende jeugdfoto's van
Elisabeth Baud liet opnemen. Dank ook aan Kees Snoek en het archiefvan Moesson.
Van onze redactieraad Reggie Baay verscheen afgelopen zomer een integere studie
over het leven van de oermoeder van de Indische Nederlanders: De njai, Het
concubinaat in Nederlands-Indië. Daarin wisselt hij historische bronnen en koloniale
literatuur af met korte, nieuwsgierige makende portretten van deze vrouwen.
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We attenderen u op ons symposium op zondag 9 november 2008 dat we zoals altijd
organiseren op Bronbeek. Dit jaar kozen we als onderwerp: Van Inlander tot
Indonesiër, het beeld van de inheemse bevolking in de Indisch-Nederlandse literatuur.
Zie voor het programma achter in dit nummer en zie tevens het losse
aanmeldingsformulier.
Sinds twee jaar organiseren voorheen de Stichting Kumpulan, nu Stichting Klein
Bronbeek, en de Werkgroep Indisch Erfgoed Apeldoorn in samenwerking met het
Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek lezingen over
uiteenlopende culturele en historische Indische en Indonesische onderwerpen. Meer
informatie over het programma voor 2008-2009 biedt de flyer in dit nummer.

Huwelijksadvertentie Louis Couperus en Elisabeth Baud in Het Vaderland (1891). Uit: G. Borgers
e.a. (samenst.). Louis Couperus. Schrijversprentenboeken, no. 9. 3e dr. 's-Gravenhage 1980.
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Een dienblad vol verhalen
De jeugd van Elisabeth Couperus-Baud in Indië
Sophie Zijlstra
Elisabeth Couperus-Baud is in Indië geboren en opgegroeid, op dertienjarige leeftijd
‘repatrieerde’ zij naar Nederland. Tijdens haar huwelijk met Louis Couperus is ze
er twee keer teruggekeerd. In een interview dat ze in 1951 gaf, zei ze: ‘Ik houd zo
zielsveel van Indië...’.1 Haar oude dag heeft ze in een pension in Den Haag gesleten.
In ‘fatsoenlijke armoede’ zoals men dat toen noemde. De rechten van zijn boeken
had Couperus tijdens zijn leven aan zijn uitgever verkocht2 en het geld dat Elisabeth
bezat, had zij grotendeels verloren omdat de bank waar zij het gebracht had,
Scheurleer en Zonen, eind jaren dertig van de twintigste eeuw failliet gegaan was.3
Voor de roman Mevrouw Couperus, die ik gebaseerd heb op haar leven, heb ik
uitgebreid onderzoek gedaan naar haar jeugd in Indië. Een jeugd die gekenmerkt
wordt door verhuizen en reizen, avontuur en onzekerheid. En verdriet. Zij heeft daar
een broertje en een zus verloren. En haar vader.
Er waren wel gelukkiger tijden zoals de periode wanneer zij, met het hele gezin,
bij haar grootvader dokter A.J.D. Steenstra-Toussaint inwoont. Hij was, tot aan zijn
dood, 1e stadsgeneesheer van Batavia. Ze speelt in die tijd met Louis Couperus, dan
10 jaar oud, in zijn huis op het Koningsplein. De grote mensen slapen, de westmoesson
is gekomen, al dagen regent het onophoudelijk, de twee kinderen maken met klosjes
en pillendoosjes verhalen op grote dienbladen.
Om inzicht te krijgen in haar jeugd, heb ik de maatschappelijke carrière van haar
vader, Jan Carel Willem Ricus Theodorus Baud, een man met veel initialen, gevolgd.
Op die manier kwam ik erachter waar Elisabeth wanneer gewoond heeft. Dit is
grotendeels gelukt, dankzij de informatie die het Bataviaasch Handelsblad verstrekt
over aankomende en vertrekkende passagiers en de advertenties waarin venduties4
worden aangekondigd. Bovendien worden personen met een ambtelijke functie in
de Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië genoemd. De vader van Elisabeth is
een periode ambtenaar bij het Binnenlands Bestuur geweest waardoor hij eenvoudig
te volgen was. Wanneer hij in 1874 ontslag neemt, verdwijnt de zekerheid over zijn
be-
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zigheden. Zo zorgvuldig mogelijk heb ik de periode die daarna volgt, in trachten te
vullen.

Bawean
Op 30 oktober 1867 wordt Elisabeth Wilhelmina Johanna Baud in Batavia geboren.
Zij is vernoemd naar haar grootmoeder Elisabeth Wilhelmina Petronella Couperus,
een zuster van de vader van Louis Couperus inderdaad. Deze grootmoeder is de
echtgenote van dokter Steenstra-Toussaint bij wie Elisabeth later woont wanneer
haar vader naar Deli vertrokken is.5 Deze tante, en hier raakt de lezer wellicht het
spoor al bijster, is ook de vrouw naar wie Couperus Leonie van Oudijck uit De stille
kracht (1900) gemodelleerd heeft. Ze is gescheiden van haar man en met haar zonen
naar Parijs vertrokken en daar overleden. Omdat zij en haar dochter op dezelfde
Franse generaal verliefd werden. Maar dit terzijde.
Elisabeth wordt precies vijftien maanden geboren nadat haar moeder van een
overleden zoon beviel. Haar vader is sinds een klein jaar secretaris van de residentie
Batavia, een startersfunctie bij het Binnenlands Bestuur voor veelbelovende, jonge
mannen uit bekende Bataviase families.
Plotseling wordt de vader van Elisabeth ziek. In oktober 1868 wordt hij nog
benoemd tot secretaris bij de plaatselijke schoolcommissie,6 een verplicht vrijwillige
functie voor de secretaris van de residentie Batavia. In december van dat jaar staat
onverwacht in de krant dat hij vertrekt als secretaris van Batavia,7 om vervolgens
officieel een tweejarig verlof wegens ziekte naar Nederland verleend te krijgen.8
In beide secretarisfuncties wordt hij opgevolgd door jonkheer C.H.A. van der
Wijck, die later gouverneur-generaal van Indië zal worden, de hoogst haalbare functie
van het Binnenlands Bestuur. Wanneer Elisabeth en Louis in 1899 Indië bezoeken,
zullen ze te gast zijn bij gouverneur-generaal Van der Wijck tijdens een bal in het
paleis van Buitenzorg. Ik weet niet of ze geweten heeft dat hij haar vader destijds
heeft opgevolgd, maar ze kenden elkaar in ieder geval wél.9
De enige tastbare herinnering aan het verblijf in Den Haag zijn de foto's die van
haar ouders in een fotoatelier genomen zijn.10 Hij, een magere man met een gespannen,
onrustige oogopslag; zij, een ernstige vrouw met een moederlijke uitstraling. Omdat
het Suezkanaal er toen nog niet was, heeft de tocht naar Nederland, om Kaap de
Goede Hoop heen, drie maanden geduurd. Elisabeth was toen anderhal.11 Zij zal zich
hier niets van herinnerd hebben.
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Wanneer ze precies zijn teruggekomen, is niet bekend maar op 2 september 1871
wordt in Batavia Rica Jeanne Baud geboren, het zusje van Elisabeth die vernoemd
wordt naar haar vader en moeder. Tussen Elisabeth en Rica zit er bijna 4 jaar
leeftijdverschil.
Het is goed mogelijk dat het gezin in de periode tussen hun aankomst in 1870/71
in Batavia en hun vertrek in mei 1872 bij grootvader Steenstra-Toussaint gewoond
hebben. Helaas kan ik dit niet met zekerheid zeggen. Ricus Baud lijkt volledig te
zijn genezen wanneer hij benoemd wordt tot assistent-resident van Bawean, een
eiland tweehonderd kilometer ten noorden van Soerabaja.12 Het eiland wordt
gedomineerd door een uitgestorven vulkaan in het midden van het eiland. Er is maar
één woonplaats die ook Bawean heet en één smalle weg om van Zuid naar Noord te
reizen. Op 15 mei vertrekt het hele gezin met de boot naar Soerabaja waarvandaan
ze naar Bawean reizen. Over het verblijf van de familie Baud daar is niet veel bekend.
Ze wonen er tot Ricus het bericht krijgt dat hij benoemd is tot assistent-resident van
Meester Cornelis. Een ‘voorstad’ van Batavia.13 Hoewel hij voor dezelfde functie
benoemd wordt als die hij al had en het in dat opzicht geen promotie is, is het toch
een subtiele promotie omdat Meester Cornelis nu eenmaal hoger stond aangeschreven
dan Bawean.

Presenteerbladen
Het gezin Baud keert terug naar Batavia en gaat wonen op Meester Cornelis, aan de
Rawa Bunkee.14 Vader Ricus begint aan zijn nieuwe baan, Elisabeth, 6 jaar oud, zal
ongetwijfeld naar school gegaan zijn en Rica, 2 jaar oud, wordt door een baboe
verzorgd. Op 12 januari 1874 wordt broer Willem geboren.
Dan neemt de loopbaan van Ricus een verrassende wending, hij wordt eervol op
eigen verzoek uit 's lands dienst ontslagen.15 Het blijft raden naar de reden van dit
plotselinge ontslag. Was het Binnenlands Bestuur te star en eenzijdig voor Ricus?
Kreeg hij opnieuw last van de ziekte die hem eerder het werken onmogelijk had
gemaakt? Vragen waar ik geen antwoord op kan geven. Dat hij voorgoed afscheid
neemt als ambtenaar, blijkt uit de krantenadvertentie waarin de lijst met goederen
die te koop aangeboden worden, opgenomen is:
Vendutie op donderdag den 12 den maart aanstaande, ten huize van den
heer J.C.W.R.Th. Baud, op Meester Cornelis (Rawa Bunkee) door Van
Vleuten en Cox., van een geheel nieuwen inboedel, als:
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Solied Inlandsch meubilair, spiegels, een gymnastiektoestel, petroleum
kroonen en hanglampen, porceleinen eet- en theeserviezen, glaswerk,
Japansche kopjes, pleetwerk. Een revolver met toebehoren, Een Lefaucheux
jagtgeweer met toebehoren. Een compleet costuum voor Assistent-Resident,
een Engelsche kookkagchel, een stel staatsbladen van Nederlandsch-Indie
en bijbladen op het staatsblad, en voorts alles wat tot een goed geordende
huishouding behoort en een Americaine met beweegbare bok, een span
tuigen voor sydneypaarden en een stel tuigen voor 4 kleine paarden.16
‘Een compleet costuum voor Assistent-Resident’! Het is duidelijk dat Ricus een punt
achter zijn carrière bij het Binnenlands Bestuur gezet had. Hij verkoopt zijn pak, zijn
nieuwe inboedel en maakt plannen voor een nieuwe betrekking terwijl het gezin
inwoont bij grootvader Steenstra-Toussaint.
Inmiddels is Louis Couperus in Indië gearriveerd met zijn ouders, broers en zussen.
Ze hebben hun intrek genomen in een groot, wit huis, met pilaren aan de voorkant,
aan de Noordzijde van het deftige Koningsplein in Batavia. Couperus, 9 jaar oud,
geniet van de zon en van de luxe van het grote huis met veel bediendes. Hij rijdt er
in een bendi met een kleine vos ervoor die hij zelf mende.17 Hij ontmoet er zijn nichtje,
Elisabeth Baud.18 Samen spelen ze wanneer de volwassenen overdag rusten.
Hij verzamelde allerlei kleinigheden waarmee wij dan samen ‘verhalen
maakten’ maar ieder van ons maakte zijn eigen verhaal, zijn eigen roman.
Alles was van onze gading: leege lucifer- en pillendoosjes, klosjes, linten.
De ouders bezaten als alle families in Indië heel grote presenteerbladen,
die namen wij in beslag om er onze verzameling op te kunnen doen ‘leven’.
[...] Toen de presenteerbladen door de bedienden op hoog bevel ons
afgenomen waren, doorzochten wij de kasten en nu was het een oude plank
daaruit waarop alles werd geschikt. Dit speelen duurde lange tijd. [...] De
oude heer wond zich er erg over op dat zijn zoon zich nog altijd met ‘die
kinderachtige rommel’, (en dat was het eigenlijk ook), bezighield, dat hij
nog niet wist wat hij moest worden, hij was veel te groot voor dat ‘onnozele
gedoe’.
Volgens Elisabeth zei Louis na die woorden van zijn vader:
De kindertijd is heen, als ze er dan niets van begrijpen, dan er maar nooit
meer aan gedaan. En Louis, driftig, met één gebaar, streek alles boos weg.
Nooit hebben wij dát spel samen meer gespeeld.19
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Foto's afkomstig uit collectie van het Haagsch gemeentearchief.

Coquet
Voor Elisabeth moet het leuk geweest zijn om met dit vier jaar oudere neefje verhalen
te bedenken. Zij zal, toen al, een inspiratiebron voor hem geweest zijn, wanneer je
bedenkt wat zij in haar leven toen had meegemaakt en wat hij had meegemaakt. Hij
had alleen nog in Den Haag gewoond, aan de Mauritskade. Heel beschermd, met
een lief kindermeisje en een moeder die als een kloek voor hem zorgde. Een vader
die al gepensioneerd was. Een zorgelozer bestaan dan dat van Elisabeth.
Louis heeft, veel later, over Elisabeth geschreven:
Wij zijn neef en nicht en hebben met elkaâr gespeeld: we hebben met
elkaar gedanst op kinderbals; we bezitten nog onze kinderportretten: zij
in een marqui-
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se-toiletje, een marquisetje van acht jaar, gepoeierd, met een moesje op
de wang; ik als een page en ik herinner me nog het pakje, dat mijn zusters
hadden gemaakt: zwart fluweel met satijnen crêvés en ik was erg trots op
die eerste travestie.20
Het bal heeft plaatsgevonden op 4 december 1875 in sociëteit De Harmonie. Er werd
in kranten voor geadverteerd: ‘Gekostumeerd Kinderbal (kostuum verpligtend).
Aanvang 's avonds half acht uur. H.J. Meertens, secretaris.’ Er staat nog een nota
bene bij voor de ouders: ‘De directie doet beleefdelijk een algemeen en dringend
beroep op de medewerking van Heeren Leden en hunne dames, om het Bal uitsluitend
een Kinderfeest te doen zijn en blijven’.21 Je mag hopen dat de ouders erin geslaagd
zijn zich te gedragen.
De vader van Elisabeth was op dat moment al in Deli waar hij werkte op een
tabaksfabriek. Hij heeft het portretje van Elisabeth opgestuurd gekregen, kleurde het
in en schreef er ondermeer bij: ‘Je bent weer zo coquet geweest op dat bal’.22
Op 20 juni 1876 komt aan deze gezamenlijke kindertijd een einde wanneer
Elisabeth met haar vader, moeder, Rica, Willem, John,23 één gouvernante en acht
bedienden naar Deli vertrekt.24 Dat het leven in Indië in veel opzichten hard was,
blijkt wel uit het feit dat zij grootvader Steenstra-Toussaint, die zo veel voor dit gezin
gedaan heeft, ziek moeten achterlaten.
Tot het laatst heeft die zijn beroep als dokter uitgeoefend. Pas op 9 juni meldt het
Bataviaasch Handelsblad: ‘Dr. Toussaint is ongesteld en verzoekt belanghebbenden
zich te wenden tot de H.H. Doctoren, Van der Burg, Gutteling, Kloos en Westhoff’.
Na een kort ziekbed overlijdt hij op 24 juni.25 Het gezin Baud zit dan al in de
binnenlanden van Deli.
Het bedrijf waar de vader van Elisabeth voor werkt heet ‘The two rivers’ en ligt
onder Medan op Sumatra, vlakbij Brastagi. Tussen twee rivieren in. Een oom heeft
daar een plantage waar tabak verbouwd wordt en het idee is dat Ricus Baud de
onderneming te zijner tijd zal overnemen. Hij begint als administrateur. Ze wonen
er in een huis
hoog op palen, van hout - andere huizen waren van bamboe, en het huis
stond op een soort landtong in de rivier, met water aan alle kanten. Daarom
heen de schuren, dan de velden, en rondom ons het woud, de
geheimzinnigheid, de verlatenheid... Ook al was het druk om ons: de
opzichters, de oppassers, driehonderd koelie's... Tusschen driehonderd
koelie's waren wij, enkele Europeanen, verlaten... Dichtbij aan den rivier
woonde een zonderling, een Franschman, een ex-
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plorateur in een klein huisje, heel alleen, en tussen ons huis en het zijne
was een klein kerkhof: daar was zijn vrouw begraven, en daar is mijn
broertje begraven...26
Broertje John, oud anderhalf, stierf op 27 januari 1877 aan nekkramp. Elisabeth
vervolgt haar verhaal:
Zoo vreemd stil somber, dat kleine kerkhof zo vlak bij... In het woud, diep,
hadden de Bataks zich teruggetrokken...Het was wel gepacificeerd, zoals
dat heette, maar telkens stonden zij op, de Bataks, tegen de Kompenie, die
hun land had afgenomen, en dan ondernamen zij roof en moordtochten...
telkens werden er moorden gepleegd. [...] Onder ons huis, tuschen palen,
waarop het voor de vocht was gebouwd, was... de gevangenis. Soms werd
er een onwillige koelie voor de nacht opgesloten. Dan hoorde ik hem
beneden mij vloeken, gillen, schreeuwen, stampen, trappen... Ik rilde van
den angst in mijn bedje...
En het wordt nog doller, er wordt 's nachts een pluk bebloed haar aan een van de
palen voor het huis gespijkerd, het is een beleefde waarschuwing, de Bataks hebben
honger, ze vragen ‘de grote meester’ op die manier om rijst. Meteen wordt er rijst
het woud in gezonden, naar de Bataks.
Haar vader is gek op het temmen van woeste paarden, keer op keer wordt Elisabeth
bij hem op de bok gezet, het kind staat doodsangsten uit en haar vader zegt: ‘Niet
bang zijn, kleine, nooit bang zijn...’27 In de categorie ‘ongelukken met een rijtuig’
heeft zij dan ook alles meegemaakt: paarden die op hol slaan, assen die breken,
bendi's die omkiepen.
Eens is er een grote amokpartij bij haar in de buurt en de administrateur van de
tabaksonderneming wordt met vrouw en kinderen in koele bloede vermoord. Zijn
kinderen worden eerst gemarteld omdat de moordenaars op zoek zijn naar geld. Een
van de employés vlucht, bloedend als een rund, naar het huis van Elisabeth's ouders
en vertelt daar in geuren en kleuren wat zich heeft afgespeeld. Zelf zegt Elisabeth
hierover:
En toch, hoewel ik bang was, vond ik het ‘interessant’... Ik was een
romanesk kind en vond het ‘interessant’... Toen wij later op Buitenzorg
woonden, vond ik het leven bleek, en zonder belang, en zonder emotie,
zonder spionnen als tijgers verkleed, zonder bloedige waarschuwingen
aan onze deuren, zonder moord, zonder brand, en ik verlangde terug naar
het huis op de landtong bij de rivier, daar ginds in Deli...28
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Gymnasium Willem III
Met Elisabeth in Deli, kunnen we kijken hoe het Louis vergaat in Batavia. Hij is dan
begonnen op het Gymnasium Willem III in de eerste klas. De oudere broer van Louis,
John Ricus jr. merkte over Louis en hun vader op:
Toen wij in 1872 naar Indië terugkeerden, kwam ik al zeer spoedig in
Gouvernementsdienst als ambtenaar bij het Binnelandsch Bestuur en moest
Louis eigenlijk pas beginnen. Onze vader was in de grond van zijn hart
een literator, grondig op de hoogte van zijn Latijn en Grieksch, en
evenzoogoed bekend met andere talen: Fransch, Duitsch, Engelsch,
Italiaansch en bovendien Maleisch. Mag ik hieruit de conclusie trekken
dat de aantrekkingskracht die de schone letteren later op Louis uitoefende,
hereditair te noemen is? Daarentegen stond Louis met meetkunde en
algebra, met natuur- en scheikunde reeds in zijn jeugd op zeer gespannen
voet.29
In die tijd werden de resultaten van de leerlingen van het gymnasium Willem III in
de krant gepubliceerd. Louis ging van de eerste naar de tweede klas voorwaardelijk
over met een herexamen voor cijferkunst.30 Dat de vader van Couperus zich niet zo
druk had hoeven maken om zijn jongste zoon is achteraf makkelijk praten!
Toen de oudste zonen eenmaal goed en wel bij het Binnenlands Bestuur begonnen
waren, vond de oude heer dat er aan het verblijf in Batavia een einde gekomen was.
Op 16 april 1878 wordt er vendutie gehouden in het statige huis aan het Koningsplein,
waar ‘een fraaijen inboedel’ te koop wordt aangeboden. De meest opvallende stukken
wil ik de lezer absoluut niet onthouden zoals daar zijn: fantasie stoelen, ijzeren éénen twee-persoonsledikanten, een toilet duchesse, een grote collectie zang- en
pianomuziek, alles ingebonden, van de meest bekende componisten, een weinig
gebruikte Europese landauer en tot slot (dikgedrukt) een koe met kalf.31 Op vrijdag
20 april vertrekken Couperus, echtgenote en één kind32 terug naar Holland. Voor
Louis betekent dat afscheid van Elisabeth, die nog in Deli woonde, de zon en een
onbezorgd bestaan.

De laatste jaren
In 1879 keert het gezin Baud terug uit Deli. Vader Ricus heeft er niet de toekomst
gevonden die hij had gedacht. Ze installeren zich in Buitenzorg. Ik heb niet kunnen
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Gymnasium Willem III. Uit: Frédéric Bastet. De wereld van Louis Couperus. Amsterdam 1991.

achterhalen of de vader van Elisabeth in zijn laatste Buitenzorgse jaren een functie
vervulde en welke functie dat geweest is. Op 30 augustus wordt daar nog een dochter,
Wilhelmina, geboren. Zij is dertien jaar jonger dan Elisabeth. Het gezin telt dan, na
het verlies van John in Deli, opnieuw vier kinderen. Het heeft niet lang zo mogen
zijn. Op 4 juli 1882 overlijdt Rica, op tienjarige leeftijd. Kort daarna slaat het noodlot
opnieuw toe, de vader van Elisabeth overlijdt op 1 januari 1883 in Buitenzorg op
44-jarige leeftijd. Hij laat zijn gezin in zorgelijke financiële omstandigheden achter.
Voor het laatst wordt de inboedel verkocht en uiteindelijk verlaten op 4 april 1883
mevrouw Baud, geboren Toussaint, twee kinderen (Willem en Wilhelmina) en
mejuffrouw Baud (Elisabeth) Batavia. De Indische jeugd van Elisabeth is ten einde.

Tijdsbalk
7 oktober

1865

Huwelijk: Jan Carel
Willem Ricus Theodorus
Baud, ‘Ricus’ met Johanna
Wilhelmina Petronella
Steenstra Toussaint,
‘Jeanne’

30 juli

1866

Geboren: de levenloze
zoon van Jan Carel Willem
Ricus Theodorus Baud,
commies kashouder te
Buitenzorg en Johanna
Wilhelmina Petronella
Steenstra-Toussaint

22 december

1866

Benoemd tot secretaris der
residentie Batavia,
J.C.W.R.Th. Baud

30 oktober

1867

Geboren: Elisabeth
Wilhelmina Johanna Baud,
Batavia
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15 december

1868

Verlof verleend wegens
ziekte aan J.C.W.R.Th.
Baud

2 juni

1869

Elisabeth is met haar
ouders aangekomen in
Nederland

2 september

1871

Geboren: Rica Jeanne
Baud, Batavia

17 april

1872

Benoemd tot
assistent-resident van
Bawean, J.C.W.R.Th.
Baud, ambtenaar op
non-activiteit
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15 mei

1872

Gezin Baud vertrekt naar
Bawean

2 januari

1873

Louis Couperus arriveert
in Batavia met zijn familie

10 september

1873

Benoemd tot
assistent-resident van
Meester Cornelis,
J.C.W.R.Th. Baud

14 oktober

1873

J.C.W.R.Th. Baud arriveert
uit Bawean

12 januari

1874

Geboren: Willem Baud,
Meester Cornelis

18 februari

1874

Op eigen verzoek eervol
ontslagen uit 's lands
dienst, assistent-resident
van Meester Cornelis,
J.C.W.R.Th. Baud

12 maart

1874

Vendutie ten huize van de
heer J.C.W.R.Th. Baud,
Meester Cornelis, het gezin
trekt in bij grootvader van
Elisabeth, dokter A.J.D.
Steenstra-Toussaint

einde

1874

Vader van Elisabeth
vertrekt naar Deli, zonder
zijn gezin, om te gaan
werken voor B.B
Association The two rivers

10 mei

1875

Geboren: John William
Baud, Batavia

4 december

1875

Gekostumeerd kinderbal
waar Elisabeth en Louis
samen dansen

20 juni

1876

Vertrek naar Deli:
J.C.W.R.Th. Baud,
echtgenote, 4 kinderen, 1
gouvernante en 8
bedienden

24 juni

1876

Dr. A.J.D.
Steenstra-Toussaint
overlijdt in Batavia
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27 januari

1877

John William Baud
overlijdt in Deli

28 februari

1877

Huwelijk: Gerardus
Johannes Petrus Valette
met Geertruida Johanna
Couperus

13 augustus

1877

Louis Couperus
voorwaardelijk over met
een herexamen voor
cijferkunst op Gymnasium
Willem III, Batavia

16 april

1878

Vendutie ten huize van de
weledgestrenge heer mr.
J.R. Couperus,
Koningsplein, hoek Gang
Secretarie

20 april

1878

Vertrokken passagiers,
Couperus, echtgenote en 1
kind

30 augustus

1879

Geboren: Wilhelmina
Jacobina Theodora Baud,
Buitenzorg

4 juli

1882

Rica Jeanne Baud overlijdt
in Buitenzorg

1 januari

1883

J.C.W.R.Th. Baud overlijdt
in Buitenzorg

31 januari

1883

Vendutie ten huize van
wijlen de weledelgestrenge
heer J.C.W.R.Th. Baud

4 april

1883

Vertrokken uit Batavia,
mevrouw Baud, geboren
Toussaint, 2 kinderen en
mejuffrouw Baud
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Sophie Zijlstra (geboren in Den Haag in 1967) studeerde Sinologie in Leiden. Ze
was reisleidster in het Verre Oosten en woonde en werkte in Kaapstad (Zuid-Afrika).
In 2007 debuteerde ze met de roman Mevrouw Couperus (uitgeverij Contact). Sinds
2007 is ze lid van de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het Erasmus Medisch
Centrum, Rotterdam. Momenteel werkt ze aan haar tweede roman, wederom vanuit
een historisch perspectief, die eind Zoog bij dezelfde uitgever zal verschijnen.

Eindnoten:
1 Elsevier 13 oktober 1951, ‘Mevrouw Couperus kijkt terug’.
2 Bastet 1989, p.693.
3 Elisabeth Couperus-Baud, de vrouw achter de schrijver. Den Haag: Louis Couperus Museum,
2001, p.3.
4 De aankondiging van een vendutie, openbare verkoop van huisraad, werd meestal in de krant
geplaatst samen met een lijst van de te koop aangeboden spullen als ook datum en tijdstip van
de verkoop.
5 Van Booven 1981, p.60.
6 Javasche Courant, 20 oktober 1868.
7 Javasche Courant, 11 december 1868.
8 Javasche Courant, l5 december 1868.
9 Bastet 1989, p.235.
10 Bastet 1991, p.18, foto 26 en 27. Met de opmerking dat de datering juni/juli 1869 zou moeten
zijn. Want in 1866 was Ricus Baud commies kashouder te Buitenzorg en was hij niet met verlof
in Nederland geweest. De foto's zijn in Den Haag gemaakt. Dat kan dus alleen in 1869 geweest
zijn.
11 Van Booven 1981, p.60.
12 Bataviaasch Handelsblad, 17 april 1872. De volledige tekst van de benoeming luidt: ‘Tot
assistent-resident van Bawean (residentie Soerabaja), tevens vendumeester aldaar, de ambtenaar
op non-aktiviteit, J.C.W.R.Th. Baud, laatstelijk sekretaris der residentie Batavia’. Hij heeft dus
van december 1868 tot mei 1872 op non-actief gestaan.
13 Bataviaasch Handelsblad, 10 september 1873.
14 Bataviaasch Handelsblad, 11 maart 1874.
15 Bataviaasch Handelsblad, l8 februari 1874.
16 Zie noot 13.
17 Een bendi is een tweewielig rijtuig. Zie ook Van Booven, 1981, p.61.
18 Elisabeth en Louis waren zeer nauw aan elkaar verwant, twee zusters van de vader van Louis
waren de beiden grootmoeders van Elisabeth!
19 Van Booven 1981, p.63.
20 Couperus 1993, p.52. In ‘Kindersouveniers’ (opgenomen in Couperus. De zwaluwen
neergestreken (1993) vertelt Elisabeth aan Louis verhalen uit Deli die Louis heeft opgeschreven.
21 Bataviaasch Handelsblad, 4 december 1874.
22 Van Booven 1981, p.64.
23 John William Baud was op 10 mei 1875 geboren.
24 Bataviaasch Handelsblad, 20 juni 1876.
25 Bataviaasch Handelsblad, 29 juni 1876.
26 Couperus 1993, p.53. Zie noot 20.
27 Couperus 1993, p.54. Zie noot 20.
28 Couperus 1993, p.55. Zie noot 20.
29 Van Booven 1981, p.27.
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30 Bataviaasch Handelsblad, 13 augustus 1877.
31 Bataviaasch Handelsblad, 11 april 1878.
32 Bataviaasch Handelsblad, 24 april 1878.
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De stille kracht (1900) en Oostwaarts (1923) van Louis Couperus
Twee visies op het kolonialisme
Åsa Josefson
In een artikel over De stille kracht, verschenen in Lexicon van literaire werken,
constateert Piet de Nijs dat Couperus, hoewel hij in de roman kritiek geeft op de
winzucht van zekere Nederlandse ambtenaren, niet als antikoloniaal beschouwd kan
worden.1 Deze bewering zou ik willen nuanceren: de kritische houding van de auteur
van De stille kracht tegenover het kolonialisme kan men niet zo gemakkelijk afwijzen.
In de roman komen verschillende visies op het kolonialisme naar voren; de personages
in de roman vertegenwoordigen meningen die soms tegenover elkaar staan, maar
zoals ik in dit artikel wil laten zien, lijkt een kritische opvatting van de Nederlandse
kolonisatie van Indië te domineren. De roman beschrijft volgens sommige critici de
haat van een bevolking die zich onderdrukt voelt en het einde van het kolonialisme.2
Mijn doel is ook om deze visie op het kolonialisme te vergelijken met die in
Oostwaarts. Twintig jaar na De stille kracht ging Couperus als correspondent voor
De Haagsche post naar het Oosten, en in de artikelen die hij tijdens deze rondreis in
Azië schreef, lijkt zijn opvatting over het kolonialisme veranderd, zoals ook
Nieuwenhuys in de Oost-Indische spiegel constateert. Volgens Nieuwenhuys is
Oostwaarts een ‘anticlimax’ als vervolg op De stille kracht, want het beeld dat
Couperus in zijn artikelen geeft van het gekoloniseerde land vertoont geen verschillen
met ‘het traditionele Europese beeld van Indië: een welvarend land, bruisend van
energie en vanzelfsprekend nauw en hecht aan Nederland gebonden’.3 Nieuwenhuys'
constatering wil ik illustreren door het beeld te behandelen dat De stille kracht en
Oostwaarts ons geven van het kolonialisme, de kolonisatoren en de gekoloniseerden.

Het beeld van het kolonialisme
Er zijn twee personages die in het begin van De stille kracht het kolonialisme
verdedigen, twee personages die allebei evolueren en van mening veranderen. Het
gaat om
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de hoofdpersoon, resident Van Oudijck, gekenmerkt door koloniaal idealisme, en
Eva Eldersma, de vrouw van een ambtenaar. Eva doorziet als eerste het cynisme van
ambtenaren en planters en toont zich gevoelig voor de vijandigheid die de
kolonisatoren tegemoet lijkt te stromen, maar aanvankelijk had zij een positieve
opvatting van het koloniale avontuur. In een discussie met Van Helderen, een
medewerker van de resident, had ze gezegd:
Indië is geheel onze grootheid, van ons, Hollanders. Hoorvreemdelingen
spreken over Indië, zij zijn allen verrukt over de glorie ervan, over onze
wijze van kolonizeren... [...] En Indië, als onze kolonie, vind ik groot; ons,
in onze kolonie, vind ik groot...4
Volgens Eva Eldersma ligt de grootheid van Indië dus niet aan het land zelf, maar
aan de kolonisatie daarvan door de Nederlanders. Zij en niemand anders hebben de
glorie van Indië geschapen, en daarom is de intrinsieke waarde van Indië allereerst
te vinden in het feit dat het een kolonie is. Indië is waardevoller als kolonie dan als
land. Aanvankelijk koestert Eva grote bewondering voor degenen die werken aan
het koloniaal gebouw. Deze bewondering is te vergelijken met het enthousiasme dat
in Oostwaarts wordt uitgedrukt. In zijn artikelen beklemtoont Couperus, evenals de
nog niet tot beter inzicht gekomen Eva Eldersma, de grootheid en de
ondernemingsgeest van de Nederlandse kolonisatoren, die hij ‘de prachtmannen van
onze toen jeugdige Nederlandsch-Indische Compagnie’5 noemt.
Twintig jaar eerder, in De stille kracht, had hij dezelfde prachtmannen als volgt
beschreven: ‘den ruwen koopman, die, in den glorietijd van zijn republiek, met de
jonge kracht van een jeugdig volk, gretig en winzuchtig, rond en koel, plantte voet
en vlag op de in-een-stortende keizerrijken’6. In Oostwaarts citeert hij de bekende
Indiëkenner professor P.J. Veth (1814-1895), die de geschiedenis van Java omschreef
als een voortdurend epos, en constateert dat de ‘heroïsche elementen’7 van vroeger,
dat wil zeggen de moed en de kracht van de allereerste kooplieden, nu veranderd
zijn in diplomatie. In de roman zijn de moed en de dapperheid afwezig; alleen de
winzucht en de gretigheid worden naar voren gebracht.
De gesprekspartner van Eva Eldersma, Frans van Helderen, een in Indië geboren
Nederlander, deelt haar vroege opvatting niet. Hij trekt de huidige grootheid van de
kolonisatoren in twijfel:
Hêt proza is: een reusachtige maar uitgeputte kolonie, steeds uit Holland
bestuurd met éen idee: winstbejag. De werkelijkheid is niet: de
overheerscher groot
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in Indië, maar de overheerscher kleine armzielige uitzuiger, het land
uitgezogen, en de werkelijke bevolking - niet de Hollander, die zijn
Indiesch geld opmaakt in Den Haag, maar de bevolking, de Indosche
bevolking, verknocht aan den Indischen grond, - neêrgedrukt in de
minachting van den overheerscher, die ééns die bevolking uit zijn eigen
bloed verwekte - maar nu dreigende op te staan uit dien druk en die
minachting.8
Van Helderen ziet in de moeilijke situatie van de Indo-Europese bevolking in
Nederlands-Indië een mogelijk motief voor opstand. Toenemende armoede en
discriminatie waren kenmerkend voor het leven van deze bevolkingsgroep, die niet
dezelfde toegang tot onderwijs en werk had als de Nederlanders. Deze ‘sociale
misère’, vaak een gevolg van de werkloosheid,9 leidde tot onvrede onder de
Indo-Europeanen. Het koloniale bewind zag later de noodzaak van maatregelen als
nieuwe opleidingen en een uitbreiding van het onderwijs, om betere kansen te geven
aan een deel van de bevolking dat lang met minachting was behandeld.
In De stille kracht wordt duidelijk dat de kolonisatoren niet alleen streven naar
materieel gewin, maar ook dat dit gebeurt op een zeer afkeurenswaardige manier,
met

Indische Letteren. Jaargang 23

142

De stille kracht. 1e dr. Batikontwerp van J J.C. Lebeau. Uit: Frédéric Bastet. De wereld van Louis
Couperus. Amsterdam 1991.

nadruk veroordeeld: door uitzuiging zonder scrupules, door onderdrukking. Het
kolonialisme verzwakt het gekoloniseerde land en zuigt al zijn krachten op. Volgens
Couperus' personage Frans van Helderen worden ook de halfbloeden veracht en tot
slaven gemaakt door de overheersers, die profiteren van het van oudsher bestaande
feodale systeem.
In De stille kracht verkeert het land wegens de algemene malaise in een kritieke
toestand:
de koloniën arm, de bevolking verarmd, de koffiecultuur slechter dan ooit,
de suiker misschien over twee jaar een hevige crisis gaande tegemoet.
Indië kwijnde.10
Deze moeilijkheden lijken niet te bestaan in Oostwaarts, waarin Couperus de indruk
van ‘voorspoed en rijkdom en frischheid en jonge kracht’11 beschrijft die hij in Indië
gewaar wordt, ondanks de economische malaise. Dat is opmerkelijk want óf de
situatie is in twintig jaar enorm verbeterd, óf Couperus is zijn scherpe blik kwijt
geraakt.
In de roman De stille kracht constateert Eva Eldersma dat de Europese manier
van
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leven onmogelijk is in de koloniën, omdat het Oosten toch steeds de overhand krijgt.
Zij meent:
Wij zijn idioot, hier, wij Westerlingen in dit land. Waarom brengen we
hier geheel den nasleep van onze dure beschaving, die het hier toch niet
uithoudt! [...] Al jullie kultuur, waarmeê je rijk wilt worden, - dat is een
Westersch idee, dat mislukt op den duur.12
De koloniale idee om zich te vestigen in een andere cultuur, door die cultuur te
overheersen, wordt ondermijnd. Het personage wordt er zich van bewust dat alles
wat het kolonialisme, het Westen, met zich meebrengt, op weerstand stuit, en daarom
ten onder gaat.
Deze constatering vindt opnieuw haar tegenstelling in Oostwaarts. Couperus is
vol lof over de net aangelegde haven van Sabang, symbool van de westerse beschaving
die sterk genoeg was om zich in het Oosten te vestigen:
De natuur en de menschen voeren een eeuwigen strijd en wie zal zeggen
wie van beiden gelijk heeft. Weten wij ooit, wie gelijk heeft als er twee
strijden? Het Europeesche effort zegevierde.13
De kolonisatoren zijn erin geslaagd om de oosterse natuur en het klimaat te
bedwingen, wat volgens Eva Eldersma onmogelijk was. Couperus blijft in Oostwaarts
de lof over de westerlingen zingen, als hij de stad Medan ontdekt: ‘Het Europeesch
effort, dat hier zoo krachtig tot resultaat kwam’14 In De stille kracht wordt door een
van de personages gezegd dat de westerse beschaving geen succes kan hebben in
Indië, omdat deze niet is aangepast aan oosterse omstandigheden, maar in Oostwaarts
lijkt Couperus te denken dat het werk van de Europeanen triomfeert over de weerstand
die het land biedt aan de kolonisatoren.
Couperus voelt al in 1900 aan dat er vroeg of laat een einde moet komen aan de
koloniale cultuur. Frans van Helderen, die in de roman De stille kracht een kritische
visie op het kolonialisme vertegenwoordigt, weet met zekerheid dat de kolonisatoren
geen toekomst hebben in Indië, en zegt tegen Eva Eldersma dat de bevolking altijd
onderdrukt is geweest. Een revolte is volgens hem onvermijdelijk: ‘ik zie het gevaar
al heel werkelijk oprijzen - voor Holland - zoo nier van Amerika en van Japan uit,
dan uit Indië's eigen grond’.15 Hij voorspelt zelfs de toekomstige strijd om de
zelfstandigheid. Ook in zijn artikelen voor De Haagsche post voorziet Couperus dat
het bestaan van Nederlands-Indië als kolonie binnenkort voorbij zal zijn, maar hij
lijkt dan de situatie vanuit een ander perspectief te bekijken:
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De tijden veranderen, plotseling, sneller dan vroeger. Nieuwe idealen
woeien uit heftig bewogen Europa over. De autonomie van Insulinde is
niet meer dan een kwestie van tijd.16
In de roman zal het initiatief tot revolte van de bevolking zelf komen, zoals Van
Helderen zegt ‘uit Indië's eigen grond’, terwijl Couperus in Oostwaarts de wil om
zich vrij te maken in verband brengt met moderne ideeën uit Europa. Hij bedoelt dus
impliciet dat de overheerste bevolking zonder de nieuwe politieke idealen uit het
buitenland, niet op het idee zou zijn gekomen om te vechten voor haar zelfstandigheid.
In 1921 lijkt hij geen belang meer te hechten aan de vrijheidsstrevende krachten in
Indië die hun wortels hebben in eeuwen van onderdrukking, en in de opwelling zich
van de overheersers los te maken. Couperus' opvatting van een eventuele autonomie
is verder wat negatief getint, want volgens hem mogen Indië en Nederland niet van
elkaar worden losgemaakt: ‘Met onbreekbare banden zijn wij aan Indië verbonden,
een ramp zoû het zijn voor Holland en Indië beiden, zoo ooit dezen werden gebro-
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ken’.17 De koloniale mogendheid en het gekoloniseerde land zouden volgens de auteur
allebei verliezen bij een toekomstige scheiding, bij de zelfstandigheid van Indië.

Het beeld van de kolonisatoren
Als men het beeld van de kolonisatoren in De stille kracht bekijkt, valt er één
personage op dat het koloniale idealisme vertegenwoordigt: resident Van Oudijck.
Hij is het middelpunt van het verhaal, want het verloop daarvan is het directe gevolg
van zijn verkeerde beslissingen, die hun oorsprong hebben in het feit dat hij zich
nooit kan losmaken van zijn westerse perspectief en manier van denken. Wanneer
de jongere broer van de regent Soenario zich in beschonken toestand in het openbaar
vertoont, weigert Van Oudijck dit te accepteren en ontslaat hem, en wijst de
vertwijfelde verzoeken om clementie van de oude moeder van de regent af. Dat had
hij niet moeten doen. De stille kracht, het occulte thema van de roman, van het begin
af aan sluimerend aanwezig, wordt nu door de familie van de regent losgelaten op
de omgeving van Van Oudijck: het begint te spoken. De resident, een nuchter,
ongelovig iemand, wil zich niet laten imponeren, maar moet uiteindelijk erkennen
dat zijn wereldbeeld te beperkt is, dat er dingen bestaan waarvoor hij vroeger in zijn
denksysteem geen plaats liet. Een gesprek met de moeder van de regent maakt een
einde aan de plagerijen, maar Van Oudijck is een gebroken man, geeft alles op,
carrière en toekomst, verzaakt voortaan aan de wereld van het westen en trekt zich
terug.
Nieuwenhuys merkt op dat het mystieke element niet als hoofdthema moet worden
beschouwd, maar vooral als literair middel, dat Couperus gebruikt om een dreigende
sfeer te geven aan het verhaal, en ook om de handeling een duw te geven.18 In het
centrum van de roman staat echter Van Oudijck, die ten onder gaat omdat hij, die
vroeger nooit twijfelde, langzamerhand onzeker is geworden en tot het besef is
gekomen dat hij niets van het Oosten heeft begrepen. Nieuwenhuys onderstreept dat
de handeling om Van Oudijck draait, en voegt een belangrijke opmerking toe: ‘Het
is het drama van de resident. Maar Couperus heeft aan het verhaal een dimensie meer
gegeven: achter de resident staat de kolonisator in een hem wezensvreemd land’.19
In het personage van de resident wordt inderdaad een beeld gegeven van de
Nederlandse kolonisator in Indië.
De resident van Laboewangi is geen tiran of machtmisbruiker, integendeel. Hij is
wel een ‘overheerschersnatuur’,20 maar een die houdt van zijn werk, van zijn gewest,
en wie het welzijn van de bevolking na aan het hart ligt. Van Oudijck wil zijn werk
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goed doen, watvoor hem betekent het Nederlandse gezag dienen, en zijn eigen macht
en autoriteit op een rechtvaardige manier gebruiken. Hij ziet het als vanzelfsprekend
dat zijn landgenoten de inheemse bevolking besturen. Pogingen tot zelfbestuur zou
hij niet kunnen tolereren. Couperus schildert dus een portret van een overtuigde
ambtenaar, aanhanger van de koloniale waarden. Zijn karakter is westers, ‘praktisch,
koel van denken, kort beslist van langdurige gezagsuitoefening’,21 en zoals gezegd
is hij geheel ongevoelig voor alles wat buiten zijn Europese begripswereld valt:
zijn natuur was niet om zich over te geven aan mysterie. Hij ontkende het
mysterie. Het was er niet: er was alleen de zee en de wind, die frisch was.22
Deze ideale, trouwe ambtenaar, die goed wil zijn voor het volk zonder het Nederlandse
gezag te compromitteren, komt in conflict met de Indische cultuur die hij intiem
dacht te kennen, en verliest zijn zekerheid. Hij heeft zich te lang afgesloten en daarom
loopt het verkeerd af. Als de resident niet erin slaagt het gedragvan de jonge regent
te beïnvloeden, en begrijpt dat de familie van de regent niet meer zo edel is als hij
zou willen, gaat het volgens de verteller om ‘een ideaal, een ideaal van Westerling
in het Oosten, en van Westerling, die het Oosten zag, zooals hij het zien wilde, en
alleen zien kon’.23 Van Oudijck is eigenlijk blind, en ziet niet in dat er geen plaats is
voor zijn idealen, dat de regels van zijn westerse wereld niet toegepast kunnen worden
op de oosterse wereld - of volgens Nieuwenhuys ‘de tragiek van de Europeaan in de
kolonie die juist door zijn ongeloof in het bijgeloof, weerloos is’,24 en hoe dit leidt
tot ‘twee werelden die elkaar niet bereiken’.
In De stille kracht wordt duidelijk dat de kolonisatoren slechts twee alternatieven
hebben: zich aanpassen aan de oosterse cultuur, en dus gevoelig zijn voor de andere
wereld, of vertrekken. Er is geen middenweg. De hardnekkigheid van de resident is
zinloos, zijn pogingen om zijn westerse denksysteem op te dringen aan de Indische
wereld mislukken. Wat Couperus hiermee lijkt te willen uitdrukken is volgens Bas
Heijne in Angst en schoonheid, Over Louis Couperus en Indië (1996) ‘de
onmogelijkheid van een cultuur om zich door overheersing te wortelen in een andere,
vreemde cultuur’.25 Er is in de kolonie geen plaats voor de westerling die zich niet
kan of wil aanpassen, hij wordt zoals Van Oudijck de verliezer van de strijd. Couperus
onderstreept dus de zwakheid van de koloniale dominantie, namelijk het ontkennen
van de incompatibiliteit tussen twee verschillende werelden.
De Nederlandse kolonisator met zijn westerse waarden kan de overheerste wereld
niet dwingen tot gehoorzaamheid op alle gebieden; als hij het probeert, wordt hij
zelf gedwongen zich te onderwerpen. Van Oudijck erkent aan het einde van de roman
dat
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hij verloren heeft: ‘Het land heeft zich van mij meester gemaakt en ik behoor het nu
toe’.26 Deze woorden kunnen worden opgevat als een toegeving van zijn eigen zwakte
tegenover de krachten die hem tegenwerkten, maar ook als een gevoel van
saamhorigheid met Indië, want de resident meent ook:
ik voel toch, dat Indië mijn land is geworden. [...] Aan Holland behoor ik
niet meer, en niets en niemand in Holland behoort mij.27
Van Oudijck heeft begrepen dat zijn Europese denksysteem ontoereikend is, en hij
vervreemdt van zijn geboorteland. Heimwee heeft hij nooit gevoeld, en het feit dat
het land waarover hij dacht te heersen hem heeft overwonnen, schept een zo sterke
band met dit land dat hij niet meer weg kan of wil. Hij is nu ondergeschikt aan Indië.
De rollen zijn omgedraaid.
Na zijn nederlaag trekt hij zich terug; Eva Eldersma zoekt hem voor haar vertrek
naar Europa op, en hij zegt tegen haar:
Arm Indië... Wat schelden ze er niet op. Het land kan het toch niet helpen,
dat er Kaninefaten op zijn grond zijn gekomen, barbaarsche veroveraars,
die maar rijk willen worden en weg... En als ze dan niet rijk worden... dan
schelden ze: op de warmte, die God het van den beginne gegeven heeft...
op het gemis aan voedsel voor ziel en geest... ziel en geest van den
Kaninefaat. Het arme land, waarop zoo gescholden is, zal wel denken:
Was weggebleven!28
Van Oudijck beschouwt nu de Nederlandse kolonisatoren als egoïstische barbaren
die klagen over de gebreken van een land waarop ze eigenlijk geen recht hebben.
Volgens de voormalige resident zou het voor Indië beter geweest zijn, als zijn
overheersers nooit waren gekomen. Dit is een drastische wijziging van standpunt.
In De stille kracht is ook het perspectief van de bevolking vertegenwoordigd. De
resident wordt door het volk niet beschouwd als de rechtvaardige, goede ambtenaar
die hij ondanks alles probeert te zijn. Dit wordt duidelijk tijdens een gesprek tussen
Van Oudijck en de regent, een zeer beladen scène. De Nederlandse ambtenaar leest
de adellijke Javaan de les, en verwijt hem dat hij de hoge traditie van zijn familie
niet beschermt tegen het decadente gedrag van zijn broer. Deze terechtwijzing wordt
echter niet geapprecieerd:
De Regent boog. Hij was olijfbleek van een stille geheimzinnige woede,
die als een kratervuur in hem werkte. Zijn oogen, achter in Van Oudijcks
rug, priemden
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met een mysterie van haat den Hollander toe, den minnen Hollander, den
burgerman, den onreinen hond, den goddelozen Christen, die niet hàd aan
te roeren met eenigen voeling van zijn vuile ziel iets van hèm, van zijn
huis, van zijn vader, van zijn moeder, van hunne oer-heilige edelheid en
adel... ook al hadden zij altijd gebogen onder den druk van wie sterker
was...29
Van Oudijck, ideale en idealistische ambtenaar, is niet zelf bewust van de haat die
hij oproept, en kan zich moeilijk voorstellen dat zijn goede raad vernederend is voor
de regent. In sommige situaties ziet Van Oudijck wel in dat het volk zich onderdrukt
voelt, bijvoorbeeld wanneer een revolte dreigt uit te breken; hij weet dit te verhinderen
door een gesprek met de moeder van de ontslagen regent: ‘Hij leerde haar, in haar
opwelling om op te staan en van zich te werpen het gehate juk, dat het beter was
koel, verstandig te zijn en bezadigd zich opnieuw te schikken’.30 Hij denkt dat hij het
gevaar heeft bezworen, wat op de korte termijn waar is, want na zijn gesprek met de
oude Javaanse vrouw is het duidelijk dat de bevolking niet zal rebelleren tegen de
westerse overheersers:
En toen hij afscheid nam, was hij zeer trotsch en waardeerde hij hoog
zichzelven. Want met tact, met diplomatie, met kennis van den Javaan had
hij overwonnen: alleen met woorden zoû hij den dreigender opstand hebben
bezworen. Dat zoû een feit zijn.31
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Van Oudijck voorkomt een open conflict, maar het probleem is alleen aan de
oppervlakte opgelost, en de gevoelens van haat blijven bestaan, opstand of geen
opstand. De revolte vindt niet plaats, maar de krachten die Van Oudijck tegenwerken,
en die hij nu dacht kwijt te zijn, uiten zich in de spokerijen bij hem thuis. De resident
leeft in een illusie: het land en het volk zijn niet zoals hij ze zich voorstelt.
Volgens de verteller van de roman kan de westerse kolonisator zich dus geen goed
beeld vormen van het overheerste land, of echt, diepgaand begrip hebben van de
gevoelens van de bevolking. Twintig jaar later, in Oostwaarts, erkent Couperus
weliswaar dat de westerlingen ‘onbeminde overheerschers’32 zijn, maar hij beweert
ook dat dit feit gerelativeerd moet worden:
de overheerschers zijn bij de sedert eeuwen overheerschte rassen niet zoo
gehaat als overheerschers meestal zijn. Dit komt omdat wij van den beginne
af een regeringsstelsel schijnen gevolgd te hebben dat langen tijd juist is
gebleken.33
In De stille kracht hebben we duidelijk gezien waartoe de diepliggende haat van de
bevolking leidt. Couperus schijnt dus van mening veranderd te zijn tijdens de jaren
die De stille kracht van Oostwaarts scheiden. In zijn artikelen in De Haagsche post
die aan de basis liggen voor Oostwaarts, spreekt hij eerbiedig over ‘de jonge Europese
kracht, die ook diplomatisch - zelfs onze eerste zeevaders waren volstrekt niet zonder
diplomatie - tegen de vermolmde bolwerken der groote Javaansche beschaving
opstuwt’,34 terwijl hij in zijn roman van 1900 laat zien dat de diplomatie van de
resident slechts een oppervlakkig effect heeft, en dus geen eigenlijke waarde bezit.
In De stille kracht is Van Oudijck niet de enige vertegenwoordiger van het
Nederlandse bestuur. Zijn landgenoten, ambtenaars en planters delen zijn idealisme
en werklust niet, integendeel. Eva Eldersma observeert scherp:
Maar in haar kring van ambtenaren en planters was het bij iedereen het
zelfde levensdoel - pozitie - geld - en dan weg, weg naar Europa. Iedereen
rekende uit de jaren, die hij nog zoû werken moeten. Iedereen zag in de
toekomst de illusie van de Europeesche rust’.35
Cynisme is hun kenmerk, want ze gebruiken de kolonie voor eigen doeleinden, en
geven niet om de belangen van de bevolking. Dezelfde kritische reflectie kan men
ook in Oostwaarts terugvinden; Couperus beschrijft de Europeaan die werkt
tot het einde zijner krachten toe. Geld, carrière. Geld voor den handelsman,
carrière voor den ambtenaar. Fortuin voor den een, promotie voor den
andere, die weet, dat hij op geld niet te rekenen heeft.36
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Ze werken enorm hard, maar denken alleen maar aan hun eigen voordeel. In De stille
kracht is de uitzondering misschien de echtgenoot van Eva Eldersma, die hard werkt
uit plichtsgevoel, en uit loyaliteit tegenover Van Oudijck. Eldersma is zo uitgeput
door het zware werk dat hij doodziek wordt: ‘hij brandde op, hij verteerde
zichzelven’.37 Wanneer hij teruggaat naar Europa, is het niet zeker dat hij zal
overleven, want hij heeft al zijn krachten opgebruikt.
Als de lezer Eldersma's tragische levenslot vergelijkt met het beeld dat in
Oostwaarts wordt gegeven van een andere koloniale arbeidssector, namelijk die van
planters, is hij verbaasd; Couperus beschrijft ‘het gezonde levenskrachtwekkende
plantersleven’, en de jonge assistenten die hard werken, ‘zoo hard als alleen in de
tropen gewerkt wordt door Westerlingen. En zij maken [...] een indruk [...] van
frissche, stevige, jonge kerels’.38 In De stille kracht is het koloniale werk te veel voor
een van de personages, die zich praktisch doodwerkt, in Oostwaarts geeft het werk
een reden om de kolonisatoren te bewonderen, want ze lijken bezield door een
ongeëvenaarde energie, die nooit verzwakt - ‘het is of hun weêrstandsvermogen
verdubbeld is’.39 De uitgeputte Eldersma wordt met medelijden beschreven, de
energieke Europeanen van 1921 met enthousiasme.

Het beeld van de gekoloniseerden
In De stille kracht geeft Couperus ook een beeld van de overheerste inheemse
bevolking, evenals in Oostwaarts. De Javaanse adel wordt door de kolonisatoren
gerespecteerd: in de roman hebben de Nederlanders zelfs een
minderwaardigheidscomplex omdat ze geen woord durven te zeggen in de moeilijke
Javaanse taal.
Wat de inheemse bedienden betreft, laat Couperus in het begin van de roman De
stille kracht zien dat ze zich met veel ontzag voegen naar de wil van hun Nederlandse
opdrachtgevers. Dit heeft natuurlijk zijn oorsprong in het feodalisme: ook voor de
feodale heren moeten ze kruipen. Niet alleen de bedienden, maar ook andere Javanen
uit het volk moeten zich schikken in hun lot en gedragen zich op een manier die
duidelijk maakt dat ze de westerlingen als hun meesters aanvaarden.
De onderwerping van de gekoloniseerden is volgens Couperus totaal, denkt de
lezer. Maar later in de roman blijkt deze onderwerping een illusie te zijn. De
overheerste laat nooit meer dan de oppervlakte van zijn wezen zien, en onder die
oppervlakte huizen gevoelens en gedachten waarvan de overheersers geen vermoeden
hebben:
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Maar, diep in zijn ziel, nooit overheerscht, hoewel zich, voornaam
minachtend glimachtend, schikkend, lenig neêrvlijende onder zijn noodlot;
[...] diep in zich heilig zeker van eigen mening, en zoo wijd verwijderd
van alle overheerschersgedachte, overheerschers-beschaving, dat een
verbroedering tusschen meester en dienaar nooit zijn zal, omdat
onoverkomelijk het verschil blijft, dat voortwoekert in ziel en bloed.40
Het gaat in dit citaat om de Westerse onderdrukker en niet om de houding tegenover
de eigen feodale heren. Degene die als overheerst wordt beschouwd, is in zijn hart
nooit overheerst geweest, de indringers hebben geen vat op hem. Hij laat zijn meesters
geloven dat hij zich schikt en met eerbied tegen hen opziet, maar in werkelijkheid
voelt hij slechts minachting. De overheerser denkt dat hij hem kent, maar in feite
kent hij de Javaan alleen zoals deze gekend wil worden. De kern van zijn wezen laat
de Javaan nooit zien, en deze kern is het gevoel dat hij nooit overheerst kan zijn door
iemand die hij veracht. Zijn echte leven bevindt zich buiten de sfeer van de koloniale
onderdrukking. Als hij voor de westerling buigt alsof hij zijn eigen lage status toegeeft,
is dit alleen schijn.
Een toekomstige toenadering tussen westerling en oosterling is ook onmogelijk,
gezien de diepe kloof tussen de culturen, gezien de eeuwen van onderdrukking. Het
is duidelijk dat de gekoloniseerde de bedoelingen van zijn zogenaamde overheerser
geheel doorziet:
Hij, hij kent den overheerscher met eén enkelen blik van peildiepte; hij,
hij ziet hem in die illuzie van beschaving en humaniteit, en hij weet, dat
ze niet zijn. Terwijl hij hem geeft den titel van heer en de hormat van
meester, kent hij hem diep in zijn democratische koopmansnatuur, en
minacht hem stil en oordeelt hem meteen glimlach begrijpelijk voor zijn
broeder, die glimlacht als hij. Nooit vergrijpt hij zich tegen den vorm van
de slaafsche knechtschap, en met de semba doet hij of hij de mindere is,
maar hij weet zich stil de meerdere. [...] Wat is, zal niet altijd zoo blijven:
het heden verdwijnt. Onuitgesproken hoopt hij, dat God zal oprichten, wat
neêr is gedrukt, eenmaal, eenmaal, in de ver verwijderde opendeiningen
van de dageradende Toekomst.41
De onderwerping van de overheerste is schijn, op dezelfde manier dat de humaniteit
van de overheerser schijn is, want daarachter schuilen winzucht en hoogmoed. De
westerling vermoedt nooit dat hij zelf niets van de oosterling begrijpt, terwijl de
oosterling alles van hem begrepen heeft. In De stille kracht is de kruipende Javaan
geen
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overheerste, maar een acteur die de schijn ophoudt, bewust van eigen waarde,
overtuigd van een ommekeer.
In zijn artikelen geeft Couperus een ander beeld van de bevolking. De oosterling
die in de roman kruipt voor de Europeaan maar zich heimelijk niet laat overheersen,
is in Oostwaarts verdwenen. De auteur drukt zijn bewondering uit voor de gratie van
de Javaanse bedienden op Sumatra, en constateert opgelucht: ‘Onze democratische
tijd schijnt nog niet èlke voornaamheid en mooiheid van levenskunst in de gewone
dagelijksche dingen te hebben uit gewischt’.42 Hij suggereert dat de vooruitgang van
de democratie in de koloniën nadelige gevolgen heeft, omdat het leven van de
kolonisatoren dan minder aangenaam wordt, zonder de bediening waaraan ze gewend
zijn. Deze afkeuring van het toenemende belang van democratische ideeën in het
gekoloniseerde land komt steeds terug in zijn artikelen. Couperus lijkt bezwaar te
hebben tegen de nieuwe democratische waarden, die de vroeger onderworpen
inlanders het besef bijbrengen van hun eigen belangen. Maar ook de feodale heren
hebben aan gezag ingeboet - Couperus observeert op een bepaald moment dat er
niemand is die de kroonprins van Deli wil helpen met zijn veters, en dit beschouwt
hij als een gevolg van de democratische ideeën. Hij staat versteld, en waardeert dit
niet als een positieve ontwikkeling.
Ook op Java is de situatie veranderd, en Couperus heeft er moeite mee omdat hij
de bediening slechter vindt dan twintig jaar geleden: ‘Misschien is aan deze
allermoeilijkste acrobatie van bediening een einde gemaakt, om democratische
redenen; hoe dan ook, ik vond, dat de bediening stijl miste’.43 In De stille kracht laat
Couperus de absurditeit zien van het door de kolonisatoren opgedrongen nederige
gedrag van de bedienden, in Oostwaarts mist hij de elegantie van de bediening van
vroeger, bedorven door de idealen van de democratie. De ‘invloed van moderne
ideeën’, ideeën die hun wortels hebben in het streven naar gelijke rechten, vinden
bij de Couperus van 1921 weinig steun. Zijn beschrijving van de Maleier zegt veel
over zijn visie op de oosterling uit het volk; deze ‘dient gaarne’, hij is zelfs ‘een
dienaar geboren’ en ‘heeft zich geschikt in onze superioriteit’.44 De Maleier is volgens
de schrijver geboren om de westerling te bedienen, en vindt het zelf normaal dat deze
volgens koloniale waarden hoog boven hem staat: ‘Hij vindt het prettig zijn meester
een titel van grootheid te geven’.45 In De stille kracht klinkt het anders: de bediende
geeft de overheerser de titel van heer, maar veracht hem stil en onuitgesproken,
wachtend op revanche.
Couperus lijkt in zijn roman van 1900 een zeker respect te koesteren voor de
onderdrukte bevolking, voor de inlanders die stilzwijgend en stoïcijns onder het juk
buigen, zonder één ogenblik de overheersing te accepteren. Dit is niet het geval in
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de twintigjaar later gepubliceerde artikelen. In Oostwaarts noemt hij zich een ‘modern
mensch-der-gelijkheid’,46 lijdend onder zijn scrupules als hij gedragen wordt door
koelies, maar spreekt zich op een opvallende manier tegen als hij de mentaliteit van
de inlander behandelt. Na een gesprek met Nederlandse ambtenaren, rapporteert hij
wat hij van hen heeft vernomen, namelijk:
Dat communisme voor hen [de inlanders] een woord en een raadsel bleef
en een Westersche hersenschim, die zij niet waarderen omdat een instinct
hen heeft doordrongen van de eenvoudige waarheid, dat gelijkheid nooit
was en nooit kan zijn. [...] Schaf semba en hormat af, goed, de inboorling
schikt zich in ditvoorschrift, maar in zijn hart keurt hij den maatregel af
en begrijpt dien niet en zal dien nooit begrijpen, al leggen enkele
geestdrijvers, in zijn midden, hem uit, dat hij precies een mensch is als de
Soenân van Solo. Hij voelt het helemaal niet zoo. Zijn vorsten stammen
af van godheden en helden, die bij de wajang-spelen de dalang hem toont;
en den Europeeschen overheerscher die het weet en voor hem doet, blijft
hij, ter zijde, toch eeren. Schreeuwt hij brutaal mede met de nieuwe massa,
of wat massa zich noemen wil, het is alleen uiterlijke overmoed; komt hij
tot zichzelf, dan betreurt hij den tijd van vroeger.47
Couperus, die eerst beweert dat hij een voorstander van de gelijkheid is, stelt nu vast
dat deze gelijkheid altijd onbereikbaar is geweest, en onbereikbaar blijft, om de
simpele reden dat het gekoloniseerde volk zich schikt in de superioriteit van de adel,
vooral in de superioriteit van de westerlingen, en daarin gelijk heeft. Deze superioriteit
is voor Couperus een feit, de oosterling kan dus nooit ‘gelijk worden aan den
Europeaan’.48 Volgens de schrijver is de inlander van nature passief en nederig, en
blijft daarom liever ondergeschikt aan zijn meesters. Het communisme, of de
democratische idealen die gebaseerd zijn op het idee van gelijkheid, wekken volgens
Couperus alleen onverschilligheid of weerstand op bij de inlander, omdat ze in strijd
zijn met zijn natuur, en ook omdat ze niet overeenstemmen met de volgens Couperus
enige waarheid: dat gelijkheid niet bestaat. In het geval van het gekoloniseerde Indië
betekentdit dat de overheersten nooit gelijke rechten kunnen krijgen, dat ze het weten
en ook dat ze het goed vinden. Het is volgens de schrijver hun lot om zich te schikken
naar de wil van degenen die superieur zijn aan de Indische bevolking. Daarom
schrikken ze van de gedachte dat ze evenveel waard zouden zijn als iemand uit de
hoge adel, of iemand uit Europa, daar zijn ze te simpel voor, lijkt Couperus te denken.
Het respect dat in De stille kracht aan het licht kwam, is veranderd in een zeker
dédain. De oosterlingen ‘blijven kinderlijk en traditioneel’,49 en zijn alleen belachelijk
als ze trach-
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ten ‘beschaafd en Westersch te doen’.50 In ieder geval weet de Europeaan beter wat
goed is voor de Indonesiër, en daarom ziet deze niet graag dat de autoriteit en de
superioriteit van de westerling in twijfel worden getrokken. Daarom wil de oosterling
volgens Couperus terug naar de ‘tijd van vroeger’ - voor zijn eigen bestwil.

Het beeld veranderd
Het kolonialisme wordt in De stille kracht uitgebeeld als een uitzuigerij zonder
scrupules, en de toekomstige strijd om de zelfstandigheid wordt voorspeld. Het
onderdrukte volk zal zijn rechten terugnemen. In Oostwaarts wordt een ander beeld
van het kolonialisme gegeven: Couperus drukt zijn bewondering uitvoor de hard
werkende kolonisatoren, die slagen in alles wat ze ondernemen, en die worden
voorgesteld als helden. De inlanders zelf worden in zijn artikelen niet meer met
respect beschreven, maar met een lichte verachting. Couperus betreurt de
democratische idealen die de overheersten bewust maken van hun eigen waarde,
want het gevolg is dat de westerlingen minder goed bediend worden. Als hij het heeft
over een eventuele zelfstandigheid en de wil om zich vrij te maken, brengt hij de
nationalistische gevoelens in verband met nieuwe politieke idealen uit het buitenland,
want volgens Couperus is de inlander van nature passief en nederig, omdat hij
begrepen heeft dat de westerling superieur is, en dat gelijkheid daarom nooit bestond
en nooit kan zijn. In 1900 schreef Louis Couperus een roman die men als antikoloniaal
zou kunnen opvatten. Twintig jaar later is er geen spoor van deze kritische blik over.
In zijn artikelen lijkt hij de lof van het kolonialisme te zingen. Deze conclusie roept
een nieuwe vraag op: welke factoren, in verband met de tijdgeest en met Couperus'
individuele ontwikkeling, hebben de schrijver zo sterk beïnvloed dat hij iets wat hij
vroeger impliciet veroordeelde, begint te prijzen?
Daartoe zijn drie hypothesen. Als eerste moge gelden dat fictie vaak dieper snijdt
dan non-fictie - Couperus kon dieper gaan in een roman dan in een krant. Hij moest
zich ook aanpassen aan De Haagsche post, terwijl hij in de roman geheel vrij was.
Een schrijver en een journalist werken niet op gelijke voorwaarden. De tweede
hypothese is dat Couperus, die een deel van zijn kindertijd in Nederlands-Indië had
doorgebracht, wellicht een zekere nostalgie voelde - hij dweepte met een wereld die
niet meer bestond. De derde tevens laatste veronderstelling is het tijdsverschil. Er
scheiden twintig jaar tussen de roman en de artikelen: de maatschappij is geëvolueerd,
wat zeker weerspiegeld wordt in de teksten van Couperus.
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‘Life is not a scientific manual’
Louis Couperus' De stille kracht en E.M. Forster's A Passage to India
Geert Onno Prins
De stille kracht (1900) van Louis Couperus (1863-1923) en A Passage to India (1924)
van E.M. Forster (1879-1970) zijn twee van de bekendste romans uit de Nederlandse
en Engelse koloniale literatuur. Uit de wereldliteratuur eigenlijk. Het zijn ook twee
totaal verschillende romans. Toch was de tweede voor mij aanleiding om beide
boeken met elkaar te vergelijken aangezien A Passage to India veel details en
motieven bevat, die kenmerkend zijn voor Indisch-Nederlandse literatuur. Opmerkelijk
zelfs. Bij nader inzien blijken De stille kracht en A Passage to India ook in grotere
lijnen diverse bijzondere overeenkomsten te bevatten, maar ook verschillen.
In mijn analyse van De stille kracht en A Passage to India ligt de nadruk op de
thema's in beide romans, waarbij ik eerst inga op De stille kracht en vervolgens op
A Passage to India.

De stille kracht
In De stille kracht staat het conflict tussen de Javaanse regent Soenario en de
Hollandse resident Van Oudijck centraal. De roman beschrijft volgens een klassiek
handelingsschema de ondergang van de resident. Niet, zoals bekend, door de stille
kracht zelf, maar doordat Van Oudijck er niet in gelooft.
In De stille kracht lopen drie thema's door elkaar, die in elkaars verlengde liggen:
de strijd tussen het noodlot en de eigen wil, de onoverkomelijke verschillen tussen
Oost en West, en tussen het vrouwelijke en mannelijke. Als eerste bespreek ik het
noodlot en de eigen wil. Kort gezegd, is de stille kracht het noodlot waarin Van
Oudijck niet gelooft, maar waaraan hij zich uiteindelijk onderwerpt. ‘De stille kracht’,
verklaart Van Oudijck in de epiloog aan Eva Eldersma:
heeft gemaakt, dat ik als met stomheid, met idiotisme geslagen werd - in
het gewone
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Louis Couperus en Elisabeth Baud aan boord van de ‘Prins der Nederlanden’ op weg naar Indië,
China en Japan oktober 1921. Uit: Frédéric Bastet. De wereld van Louis Couperus. Amsterdam
1991.

wone leven, in al mijn praktijk en logica, die mij op eens toe scheen als
een foutief opgebouwd levenstelsel.1
Het tweede thema van De stille kracht ligt in het verlengde van het drama van de
resident. Van Oudijck is een voorbeeldig bestuursambtenaar en als hij een
fundamentele tekortkoming in zich draagt, geldt dat logischerwijs voor de hele
kolonie. Die is gedoemd ten onder te gaan, want, staat er:
Een verbroedering tusschen meester en dienaar [zal] nooit zijn, omdat
onoverkomelijk het verschil blijft, dat voortwoekert in ziel en bloed.2
Het is Couperus' versie van het overbekende citaat van Rudyard Kipling (1854-1936)
uit ‘The Ballad of East and West:
East is East and West is West and never the twain shall meet [...]3
De stille kracht kondigt de teloorgang van Nederlands-Indië aan:
Onder al deze rust van grootheid dreigt het gevaar, en rommelt de toekomst
als de onderaardsche donder in de vulkanen, onhoorbaar voor het
menschelijk oor. En het is alsof de overheerschte het weet en maar laat
gaan de stuwkracht der dingen en afwacht het heilige oogenblik, dat komen
zal, als waar zijn de geheimzinnige berekeningen.4
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Er is nog een derde thema in Couperus' boek aan te wijzen, op een abstract niveau.
De stille kracht is opgebouwd als een klassieke tragedie en de hoofdpersoon, Van
Oudijck, is een tragische held. Als romanpersonage heeft hij ondermeer een
symbolische betekenis. Zoals E.M. Beekman met veel overtuigingskracht heeft
betoogd in Paradijzen van weleer (1998) vertegenwoordigt Van Oudijck de actieve,
mannelijke wereld van het Westen tegenover Soenario en de passieve, vrouwelijke
wereld van het Oosten. Van Oudijck leunt op zijn verstand en vertrouwt volkomen
op zijn eigen kracht. Beekman vergelijkt Couperus' liefde voor het Zuiden met wat
de Amerikaanse schrijver Henry Adams (1838-1918) over het klimaat van New
England schreef:
Winter en zomer waren twee vijandige levens die elk een eigen karakter
bezaten. [...] de zomer stond voor tropische vrijheid (...) zomer en platteland
vertegenwoordigen altijd een sensuele manier van leven, terwijl het 's
winters altijd verplicht leren geblazen was.5
Beekman werkt deze tegenstelling Freudiaans uit door Indië en de zomer te vergelijken
met de passieve, vrouwelijke wereld van de moeder, en Nederland en de winter met
de actieve, mannelijke wereld van de vader. Azië tegenover de vijandige arrogantie
van het Westen.6
Voortbordurend op Beekmans visie, staat De stille kracht bol van de motieven die
uiteindelijk allemaal in verband kunnen worden gebracht met het stereotiep mannelijke
en het stereotiep vrouwelijke: de al genoemde tegenstelling tussen de eigen wil en
het noodlot, de verschillen tussen West en Oost en verder tussen dag en nacht, licht
en donker, zon en maan, land en water, verstand en gevoel, verzet en berusting,
bewuste en onderbewuste.
Zo redenerend valt er uiteindelijk maar één conclusie te trekken en die is dat een
mens pas volmaakt is als hij gevoel en verstand, Oost en West, en ten slotte het
vrouwelijke en het mannelijke in zich verenigt. In dat licht kan De stille kracht
worden uitgelegd als een pleidooi voor androgynie.
Het líjkt misschien vergezocht maar toch komt hetzelfde thema zes jaar later
expliciet terug in een ander werk van Couperus, De berg van licht (1905/1906).
Hierin wordt gesteld dat de oorspronkelijke mens tweeslachtig was, zoals blijkt uit
onderstaand, al te bloemrijk citaat:
Zoó was onze eerste Vader [...] Adam-Heva was hij, onze Vader,
Man-Maagd was hij, tweeslachtig en enkel-dubbel... Maar zoo als het
Licht, sekseloon, zich
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E.M. Forster met tulband (circa 1913). Uit: P.N. Furbank. E.M. Forster, A Life (London 1994).)

splitste in zich tot Man en tot Maagd, zoo splitste - o ondoorgrondelijk
geheim des waaroms! - Adam-Heva, na een hevige smart over zijn wezen,
zich tot twee: tot Adam, tot Heva.7
De hoofdpersoon van De berg van licht, Bassianus, de latere keizer Helegabalus,
moet ernaar streven om naar die oorsprong terug te keren en weer volmaakt
tweeslachtig worden.

A Passage to India
In De stille kracht werd de handeling bepaald door het conflict tussen de resident en
de regent. Ook in A Passage to India - een kwart eeuw later in 1924 verschenen staat een conflict centraal: de rechtszaak tegen de inlandse arts Aziz. De roman is in
drieën verdeeld. Het eerste deel beschrijft de aanloop naar het conflict, deel twee het
conflict zelf en deel drie de afwikkeling ervan. In deel één raakt dokter Aziz bevriend
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met Mrs Moore en het schoolhoofd Mr Fielding. In deel twee organiseert Aziz een
picknick naar de Marabar Hills voor Fielding, Mrs Moore en haar aanstaande
schoondochter Miss Quested. Aan het eind van de picknick wordt Aziz beschuldigd
van aanranding van Miss Quested. Hij zou haar in de Marabar Caves, in één van de
grotten, aangevallen hebben. De zaak brengt de gemoederen in het kleine plaatsje
Chandrapore hevig in beroering. Op het hoogtepunt van het verhaal, als de verhouding
tussen de Britse en de Indiase bevolking een kookpunt heeft bereikt, trekt Miss
Quested haar aanklacht plotseling terug. Ze heeft zich vergist, verklaart ze, en Aziz
komt vrij. Het derde en laatste deel van A Passage to India beschrijft hoe Fielding
en Aziz zich verzoenen met elkaar. De ongelijke verhoudingen in Brits-Indië lijken
een ware vriendschap echter in de weg te staan:
All the stupid misunderstandings had been cleared up, but socially they
had no meeting-place.8
Net als in De stille kracht zijn er in A Passage to India drie thema's aan te wijzen:
in het drama van Miss Quested, in het drama van de kolonie en in het drama van de
vriendschap tussen Aziz en Cyril Fielding.

Miss Quested
Het eerste thema is de tegenstelling tussen gevoel en verstand. Het karakter van Miss
Quested maakt eenzelfde ontwikkeling door als Van Oudijck in De stille kracht.
Miss Quested is de verloofde van Ronny Heaslop, de politierechter bij het
binnenlands bestuur. Ze is naar India gekomen met haar aanstaande schoonmoeder,
Mrs Moore. En zij is het die de arts Aziz later zal beschuldigen van poging tot
verkrachting.
Miss Quested wordt beschreven als een ‘logical girl’,9 ‘sincere and kind’10 en een
‘reliable girl’,11 ‘who always said exactly what's on her mind’.12 Bovendien is zij
‘very, very fair-minded’,13 volgens Mrs Moore. Zij kan zich niet goed aanpassen in
Chandrapore, het plaatsje waar het verhaal zich afspeelt. Ze gaat een beetje als een
olifant te keer in de porceleinkast van de koloniale samenleving. Bij haar naïeve
pogingen om met Indiërs kennis te maken, stuit ze, zonder dat ze het beseft, op een
muur van beleefdheid. Ze kan met hen maar moeilijk contact maken, waarschijnlijk
omdat ze te ‘theoretical’14 is en daardoor blind voor wat er zich werkelijk in iemand
anders afspeelt - net als Van Oudijck in De stille kracht: want Van Oudijck ziet
namelijk niet dat
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zijn zoon Theo hem haat en dat zijn vrouw Léonie hem ontrouw is. Net als Van
Oudijck in De stille kracht vertrouwt Miss Quested verder blindelings op haar
verstand. Maar in India lijken haar Westerse normen en waarden onbruikbaar: ‘Life
is not a scientific manual’.15 Onder invloed van het Oosten komt ook zij tot het inzicht
dat haar levensovertuiging te beperkt is en dat er - zoals de uitdrukking luidt - ‘meer’
is tussen hemel en aarde.
De Marabar Caves in A Passage to India lijken eenzelfde uitwerking op Miss
Quested te hebben als de stille kracht op Van Oudijck. Een exotisch existentialisme
maakt zich van haar meester en ze raakt volkomen in de war. Na haar bezoek aan
een van de grotten is Miss Quested zichzelf niet meer: ‘All the things I thought I'd
learned,’ zegt zij tegen Ronny, haar verloofde, ‘are just a hindrance, they're not
knowledge at all’.16 En later tegen Fielding: ‘I thought that if I was just and asked
questions I would come through every difficulty’.17

Kolonie
Het tweede thema in A Passage to India is het drama van de kolonie. Een land kan
niet alleen bestuurd worden door het regels op te leggen. Hoe constructief die regels
op zichzelf ook kunnen zijn; men moet van de bevolking kunnen houden en dat kan
niet als de verhoudingen ongelijkwaardig zijn. Mr Fielding vat het probleem op een
zeker moment als volgt samen: ‘Indians know whether they are liked or not - they
cannot be fooled here,’ concludeert hij aan het eind. ‘Justice never satisfies them,
and that is why the British Empire rests on sand’.18
Met andere woorden: een kolonie is ook maar een mens. Voordat hij A Passage
to India publiceerde, heeft Forster deze opvatting al uitgewerkt in enkele
beschouwende artikelen, onder andere in het tijdschrift The Nation and the Athenaeum
(1922). Daarin betoogde hij onder andere in ‘Reflections to India’ dat Brits-Indië
betere overlevingskansen heeft als het de staatsvorm van een ‘Democratic Empire’
aanneemt, waarin Britten en Indiërs gelijkwaardig aan elkaar zouden zijn.19 Brits-Indië
moest namelijk een zelfstandig land worden, meende Forster, met gelijke rechten
voor Britten, en Indiërs van alle gezindten.
Het idee van een ‘Democratic Empire’, overigens, komt in wezen overeen met het
programma van de Indische Partij in Nederlands-Indië. Het doel van de Indische
Partij was dat ‘de elite van alle bevolkingsgroepen gezamenlijk moest strijden voor
burgerrechten, politieke ontvoogding en een eigen parlement voor Indië’.20 De
oprichter
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Couperus in de Preanger, 1921. Van links naar rechts: Louis Couperus, H.W. Hoogland en G.W.
Wormser. Deze vrijwel onbekende foto is destijds ingezonden door H.W. Hoogland (in Tong Tong,
nu: Moesson, nummer 23, 15 juni 1963, p. 10).
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van de Indische Partij, E.F.E. Douwes Dekker (1879-1950), liet zich inspireren door
het Indian National Congress, waarin uiteenlopende organisaties, religies en klassen
vertegenwoordigd waren.
Later in The British Image of India. A Study in the Literature of Imperialism
1880-1960 (1969) onderschreef de Amerikaanse literatuurwetenschapper Allen Jay
Greenberger Forster's denkbeelden:
Men such as Forster and [George] Orwell who attacked the Raj, did not
do so basically because of what they felt the system was doing to Indians,
but rather because of what the situation [...] was doing to the British [...].
The very act of authority tended to corrupt the holders of that authority.21
Forster vond de houding van de Britten fundamenteel verkeerd. Die was ‘kasar’, om
zo te zeggen. Onbeschoftheid jegens de autochtone bevolking was in de ogen van
Forster de belangrijkste reden voor de onafwendbare ineenstorting van het Brits rijk.
In een veel geciteerde passage meent hij:
The great blunder of the past [...] is social [...]. Never in history did
ill-breeding contribute so much towards the dissolution of an Empire.22
In A Passage to India verwijt Mrs Moore haar zoon Ronny Heaslop eveneens een
gebrek aan manieren, zo heeft zij hem niet opgevoed. Ronny verdedigt zich door te
zeggen:
We're not out here for the purpose of behaving pleasantly! We're out here
to do justice and keep the peace.23
En even later:
We're not pleasant in India, and we don't intend to be pleasant. We've
something more important to do.24
Helemaal ongelijk heeft hij niet. Want tijdens de ramadan lopen de spanningen tussen
de hindoes en de moslims jaarlijks hoog op. Dankzij tussenkomst van het Britse
bestuur blijft de situatie echter onder controle en vallen er geen doden. Volgens
Ronny was dat de taak van de Britten: ‘It proved that the British were necessary to
India; there would certainly have been bloodshed without them’.25
Toch komt het er allemaal net iets te zelfgenoegzaam uit in de ogen van Ronny's
moeder. Zijn houding zal hem op de lange duur opbreken: ‘One touch of regret - not
the canny substitute but the true regret from the heart - would have made
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Couperus in de Preanger, 1921. Van links naar rechts: Louis Couperus, theepionier K.A.R. Bosscha
en G.W. Wormser (Tong Tong, nu Moesson, nummer 23, 15 juni 1963, p. 10).
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[Ronny] a different man, and the British Empire a different institution’.26 Aziz brengt
dezelfde boodschap over op zijn nieuwe vriend Fielding: ‘Mr Fielding,’ drukt Aziz
hem op het hart, ‘no one can ever realize how much kindness we Indians need, we
do not even realize it ourselves. But we know when it has been given’.27

Vriendschap
Het derde tevens laatste en belangrijkste thema in A Passage to India is vriendschap
en wel die tussen Aziz en Cyril Fielding: ‘My main purpose was not political, not
even sociological’, schreef Forster.28 Vriendschap is namelijk niet mogelijk zonder
een gelijkwaardige maatschappelijke positie. Ik volsta hier slechts met één citaat.
‘Down with the English,’ roept Aziz uit tijdens zijn laatste paardrijtocht met Fielding,
op de laatste bladzijde van het verhaal, waarna hij vervolgt:
Clear out, you fellows, double quick, I say. We may hate one another, but
we hate you most [...]. We shall get rid of you. Yes, we shall drive every
blasted Englishman into the sea, and then [...] you and I shall be friends.29

Oost en West
Ik heb in iedere roman drie thema's benoemd. De confrontatie tussen Oost en West
loopt in beide boeken als een rode draad door die verschillende thema's heen.
Forster maakt daarbij een niet mis te verstaan politiek statement. Hij gelooft beslist
in vriendschap tussen Oost en West, maar die is alleen mogelijk in een democratische
samenleving. Voor hem is een democratie overal ter wereld de enig acceptabele
staatsvorm: ‘Through democracy,’ meent hij, ‘individual men all over the world
might find a fuller scope for development as individuals and thus come to understand
one another better, and make human society better’.30
Gelooft Couperus ook in een vriendschap tussen Oost en West? In tegenstelling
tot Forster was het Couperus' aard niet om zich ergens duidelijk over uit te spreken.
Hij werkt de tegenstelling tussen Oost en West dan ook vooral symbolisch uit. Aan
de ene kant spreekt hij van ‘de geheimzinnige vijandschap van Javaanschen grond
en sfeer en ziel, tegen den Nederlandschen veroveraar’.31 Aan de andere kant voert
hij de confrontatie tussen Oost en West symbolisch terug op de actieve wereld van
het
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mannelijke en de passieve wereld van het vrouwelijke. Die twee werelden komen
bij Couperus samen in Addy de Luce.
Concluderend mag worden gesteld dat zowel in De stille kracht als in A Passage
to India twee personages voorkomen in wie Oost en West samensmelten. In De stille
kracht is dat Addy de Luce. Addy is, in de woorden van Couperus, een
onweerstaanbaar knappe Indische jongen door ‘de mengeling van het Westersch
moderne en Oostersch antieke’. Addy is ‘een verzengende jonge god, een god zonder
gedachte’ bij wie ‘de beide zoo vreemde elementen van ras zich voor het eerst
harmonieus hadden gepaard’.32
In A Passage to India komt eenzelfde passage voor over Professor Godbole, geen
Euraziaat, maar een hindoe: ‘His whole appearance,’ wordt over Godbole gezegd,
‘suggested harmony - as if he had reconciled the products of East and West, mental
as well as physical, and could never be discomposed’.33
Addy de Luce en Godbole zijn de enige twee personages die onaantastbaar blijken
te zijn. Zij blijven volkomen onaangedaan door de gebeurtenissen om hen heen. Een
mens is pas volmaakt als hij Oost en West in zich verenigd heeft.
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1 Couperus 1994, p.220.
2 Couperus 1994, p.105.
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‘There is neither East nor West, Border, nor Breed, nor Birth,/ when two strong men stand face
tot face, though they come from the ends of the earth!’. Deze regels zijn juist weer van toepassing
op het thema vriendschap in A Passage tot India dat onder het kopje ‘Vriendschap’ van dit
artikel wordt besproken.
4 Couperus 1994, p.106.
5 Beekman 1998, p.265. Het oorspronkelijke citaat is: ‘Winter and summer were two hostile
lives, and bred two seperate natures [...] summer and country were always sensual living, while
winter was always compulsory learning.
6 Ibidem.
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8 Forster 1985, p.312.
9 Forster 1985, p.52.
10 Forster 1985, p.144.
11 Forster 1985, p.149.
12 Forster 1985, p.47.
13 Forster 1985, p.55.
14 Forster 1985, p.66.
15 Forster 1985, p.276. Het is Aziz' reactie op een brief van Fielding. De volledige passage luidt:
‘Aziz did not care for the letter at all. It hurt his delicacy. He liked confidences, however gross,
but generalizations and comparisons always repelled him. Life is not a scientific manual’.
16 Forster 1985, p.203.
17 Forster 1985, p.258.
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19 Das, 1979, p.25.
20 Bosma 2006, p.114. Hans Meijer (2004, p.22) schrijft overigens dat de Indische Partij uitsluitend
Indo-Europeanen en Indonesiërs - als slachtoffer van de koloniale exploitatie elkaars natuurlijke
bondgenoten - wilde verenigen in een gezamenlijk front tegen de zogenoemde totok, dus beslist
niet alle bevolkingsgroepen. Dit klopt echter niet. Paul van der Veur (2006, p.183) citeert in
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zijn Engelstalige biografie van E.F.E. Douwes Dekker de doelstellingen van de Indische Partij
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Forster 1985, p.317. Peter Burra stelde in zijn introductie bij de zogenoemde Everyman Edition
uit 1957 dat de vriendschap tussen Fielding en Aziz het hoofdthema is van A Passage to India.
Forster bevestigt Burra's stelling in zijn ‘Prefatory Note’ bij dezelfde editie. Beide artikelen
zijn opgenomen in Forster 1985, respectievelijk in Appendix II en I.
Forster 1985, p.316.
Das, 1979, p.113.
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Aankondiging
Op zondag 9 november 2008 organiseert de Werkgroep Indisch Nederlandse
Letterkunde haar jaarlijkse Bronbeek-symposium. Dit jaar is het onderwerp: Van
Inlander tot Indonesiër, het beeld van de inheemse bevolking in de
Indisch-Nederlandse literatuur.
Het programma is als volgt:
10.30 uur

Ontvangst met koffie

11.00 uur

Opening door de voorzitter Peter van
Zonneveld.

11.10 uur

Adrienne Zuiderweg: ‘Een eijlander wt
Iava welcks volck is hart: neckich en
opstinaet’. De Javaan in de
VOC-literatuur.

11.30 uur

Siegfried Huigen: De verstandige
Pelimao. François Valentyns
representatie van de Alloeren.

11.50 uur

Peter van Zonneveld: Romantiek in
sarong en kabaja? Javanen in de Indische
almanakliteratuur.

12.10 uur

Cees Fasseur: Max Havelaar en de
Javaan.

12.30 uur

Lunch

14.15 uur

Geert Onno Prins: ‘Deze stil nijdige,
geheimzinnig fanatieke wajangpop’.
Autochtone personages in De stille
kracht.

14.35 uur

Darja de Wever: Het is geen kolonie, het
is een wereld. De Ander in het werk van
Augusta de Wit (1864-1939).

14.55 uur

Theepauze

15.35 uur

Kees Snoek: De duif van Hatim en andere
pijnlijke herinneringen. Het beeld van de
inlander in Het land van herkomst.

15.55 uur

Pamela Pattynama: ‘Totdat Constance
kwam!’ Het inheemse in het werk van
Maria Dermoût.

16.15 uur

Esther ten Dolle: ‘Want hier zit ik
eindelijk tegenover een mens’.

Indische Letteren. Jaargang 23

Ontmoetingen met Indonesiërs in het
werk van A. Alberts.
16.35 uur

Discussie en afsluiting

17.00 uur

Borrel

In de pauze bestaat de gelegenheid om het museum te bezoeken.
Plaats: Bronbeek, Congres- en Reüniecentrum Kumpulan, Velperweg 147, 6824
MB Arnhem. Bronbeek is te bereiken met stadsbus 3 (Velg) vanaf het station Arnhem.
Lunch: Wanneer 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 (€ 12,00) vooraf te worden voldaan. Zie verder het
inschrijfformulier.
Nadere informatie: tel. 0172-416272 of e-mail: secr.indletteren@12move.nl.
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[Nummer 4]
Redactioneel
Na de aan Louis Couperus gewijde aflevering van Indische Letteren uit september
van dit jaar, vindt u in dit nummer opnieuw een artikel over hem. Deze keer schrijft
Sophie Zijlstra over het bezoek dat Couperus en zijn vrouw in 1899 aan het land van
hun jeugd brachten, en dat hem zou inspireren tot het schrijven van De stille kracht.

Sylvia Dornseiffer.

Joop van den Berg buigt zich over het werk van de dichter Willem Brandt en stelt
vast dat de kritiek zich vaak onnodig negatief over hem heeft uitgelaten. De reden
daarvoor zoekt hij in Brandt's openbare leven en zijn politieke standpunten, waardoor
de kritiek zijn poëzie niet zonder vooringenomenheid kon beoordelen. Hij verdient
volgens Van den Berg meer waardering dan hij tot nu toe gekregen heeft.
Hans Straver schrijft over de door hem verzorgde bloemlezing uit de literatuur
van de Molukken, Wonder en geweld, die vorig jaar verschenen is, en geeft een
toelichting op de opzet ervan.
Op 20 februari 2009 zal onze volgende lezingenmiddag worden gehouden. U vindt
het programma hiervoor achterin dit nummer.
Wij zijn blij dat vanaf 1 januari Sylvia Dornseiffer deel zal gaan uitmaken van de
redactie. Sylvia publiceerde in de zesde jaargang van Indische Letteren een artikel
over haar voorouder, W.L. Ritter, de negentiende-eeuwse schrijver en journalist. Na
jarenlang directeur van de Stichting Fonds voor de Letteren te zijn geweest, is zij
bereid gevonden vanaf komend jaar haar krachten ook te gaan wijden aan de Indische
letteren.
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Vroege afbeelding van de kruidnagelboom. Uit: Chr. Acosta, Trattato della historia, natura, et virtù
delle droghe medicinale, et altri semplici rarissimi, che vengono portati dalle Indie Orientale in Europa.
Venetië, 1585.
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De Molukken in de verbeelding van vertellers en schrijvers
Inleiding op een thematische bloemlezing
Hans Straver
In de Nederlanden werden de kruidnagel en de nootmuskaat reeds bezongen in de
zestiende eeuw. De volgende zwerfstrofen waren zo bekend dat ze werden ingepast
in allerlei liederen die bedoeld waren om ‘droefheyt ende melancolie te verdrijven’:
Aen ghene groene heyde
Daer staen twe boomkens fijn.
Die een draecht noten muscaten,
Die ander draecht nagelkijns
Die nagelen die zijn soete,
Die noten die zijn ront.
Wanneer so sal ic cussen
Mijns liefs ronden mont?

Ze werden in 1544 afgedrukt in Een Schoon Liedekens-Boeck, beter bekend als Het
Antwerps Liedboek.1 Dat was zo'n halve eeuw voordat de eerste Nederlandse schepen
op zoek gingen naar de legendarische eilanden waar deze specerijen groeiden.
Bij nootmuskaat en kruidnagels hadden de zestiende-eeuwse zangers blijkbaar
amoureuze en erotische associaties. Die zijn te verklaren uit de medische en
farmacologische denkbeelden over deze specerijen. Zij werden gekwalificeerd als
in hoge mate ‘heet’ en ‘droog’, en zij zouden daarom een probaat middel vormen
tegen alle ziekten en ongemakken die voortkwamen uit vocht en koude. Dranken of
koeken die met deze specerijen waren gekruid, zouden de verkleumde leden
verwarmen, maar bovendien voor het liefdesleven een uitwerking hebben waaraan
chemische wondermiddelen zoals viagra niet kunnen tippen. In het Cruydt-Boeck
van Remhert Dodoens, een botanisch standaardwerk, dat in 1608 werd uitgebreid
met een hoofdstuk over planten uit Oost-Indië, werd beweerd: ‘Naghel-poeder (...)
met Melck ghedroncken maeckt den mensch bijslapers lustigh ende doet knechtkens
ghewinnen.’2
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De Molukken in de literatuur
Mede vanwege deze ongefundeerde denkbeelden en de daarbij behorende
beeldvorming fungeerden de Molukken in de vijftiende en zestiende eeuw als een
magneet voor handelaren uit Malaka en oostelijk Java. In de zestiende eeuw mengden
Europese zeevarende naties zich in het spel. Aan het begin van de zeventiende eeuw
vestigden de Nederlanders zich op Ambon (1605), Ternate (1609) en Banda (1609),
waar zij een halve eeuw oorlog voerden om de vrije handel in kruidnagelen en
nootmuskaat uit te schakelen en de productie van deze specerijen geheel onder hun
controle te brengen.3
Sindsdien zijn de Molukken niet meer weg geweest uit de Nederlandse letteren.
Natuurlijk veranderde de beeldvorming sterk. Molukkers en Nederlanders maakten
over en weer nader kennis. Het beeld van de Molukse specerijen, van de eilanden
waar zij groeiden, en van de samenlevingen waarin ze werden geproduceerd, werd
in de loop van de tijd dan ook completer en kleuriger. Onder de invloed van historische
omstandigheden en gebeurtenissen ontwikkelden vertellers en schrijvers nieuwe
manieren van waarnemen, interpreteren en verbeelden. Wat zij in de loop van de tijd
vertelden of schreven over de Molukken en hun bewoners, vertelt vooral ook iets
over henzelf.
Zo schreef Jaap van den Born aan het eind van de twintigste eeuw een sonnet over
de kruidnagel in een heel andere toonzetting dan de zestiende-eeuwse strofen. Hij
beschrijft hoe de versgeplukte lichtgroene kruidnagels op matten in de zon te drogen
worden gelegd en eindigt dan met deze regels:
Daar ligt het dan, een rijke overvloed
De kleur licht op in Ambons ochtendgloren
Een zoete geur hangt in de zonnegloed
Na ongeveer twee dagen is het goed
Het heeft zijn groene onschuld dan verloren
En neemt de kleur aan van geronnen bloed4

Zo'n slotregel appelleert krachtig aan de verbeelding. Ze roept met een handvol
simpele woorden een stortvloed aan beelden op die eraan herinneren dat de
geschiedenis van de Molukse specerijen een geschiedenis van wonder én geweld is
geweest waarvan de gevolgen tot in onze eigen tijd voelbaar zijn.
Wonder en Geweld is de titel van de omvangrijke bloemlezing die het Landelijk
Steunpunt Educatie Molukkers op 16 november 2007 presenteerde, ter gelegenheid
van de twintigste landelijke ‘Molukse Onderwijsdag’.5
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Baai van Ambon.

Uitgangspunten
Wonder en Geweld is een thematische bloemlezing, en onderscheidt zich daardoor
in verschillende opzichten van andere overzichtswerken.
We hadden uit de tuin van literaire teksten over de Molukken de schoonste bloemen
en geurigste vruchten kunnen verzamelen om daaruit een kleurig boeket voor op de
salontafel samen te stellen. Maar we wilden als instelling voor onderwijs en educatie
iets anders met onze bloemlezing en, naar ons idee, iets meer.6
Hoewel de gekozen teksten aan de verbeelding dienden te appelleren, heeft de
literaire kwaliteit niet op de eerste plaats gestaan. We hebben auteurs dan ook op
andere criteria geselecteerd dan E.M. Beekman in zijn studie over de Indische
letterkunde, Paradijzen van weleer.7 Hij betoogt dat de Nederlandse koloniale letteren,
anders dan vaak wordt aangenomen, een aantal kwalitatief hoogwaardige auteurs en
literaire werken hebben opgeleverd. In dit kader bespreekt hij het werk van
verschillende auteurs die over de Molukken hebben geschreven, zoals Dermoût,
Kum-
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phius, Valentijn en Vuyk. Natuurlijk zijn zij in Wonder en Geweld vertegenwoordigd,
maar daarnaast zal de lezer tal van andere, meer onbekende, namen tegenkomen.
Ook biedt Wonderen Geweld geen literatuurgeschiedenis, waarin letterkundige
ontwikkelingen worden geperiodiseerd en auteurs worden ondergebracht in literaire
generaties of literaire stromingen. Wie de teksten over de Molukken wil afzetten
tegen de geschiedenis van de koloniale en postkoloniale literatuur, raadplege de
Oost-Indische Spiegel van Rob Nieuwenhuys of het handzame Oost-Indisch Magazijn
van Rob Nieuwenhuys, Peter van Zonneveld en Bert Paasman.8
Dan zijn er nog bloemlezers die een appeltje te schillen hebben met de gevestigde
literatuurwetenschap. Zo verscheen in 1998 de bloemlezing Oost-Indische inkt,
samengesteld door Alfred Birney.9 Hij koos teksten over ‘een uiterst diverse groep
van Indische mensen (later Indo's genoemd)’ en wilde in kaart brengen hoe er in de
loop van de tijd ‘met verwondering, afschuw, onverschilligheid of minachting over
ze werd geschreven’, hoe ze werden ‘verguisd of eenvoudigweg over het hoofd
gezien.’ Birney wilde bovendien iets doen aan de zijns inziens geringe waardering
voor het literaire werk van auteurs uit deze bevolkingsgroep.10
Wij hadden met Wonder en Geweld echter andere bedoelingen. Hoewel de teksten
en tekstfragmenten in de bloemlezing zijn voorzien van verklarende annotaties en
van informatieve inleidingen over auteur, genre en historische achtergronden, hebben
we ons zo veel mogelijk onthouden van literaire of inhoudelijke oordelen. Wij wilden
geen traditionele bloemlezing maken, geen literatuurgeschiedenis bedrijven en geen
literatuurkritiek plegen, en evenmin openstaande rekeningen vereffenen.
De opzet van Wonder en Geweld valt het best te omschrijven als een benadering
die lijkt op die van de ‘canon van Nederland’.11 Zoals bekend, onderscheidt deze
vijftig ‘vensters op de geschiedenis’, die uitnodigen tot verdieping en
gedachtenvorming. Deze zijn zodanig gekozen dat zij tesamen een evenwichtig en
compleet raamwerk van historische kennis opleveren. Die pretentie van volledigheid
heeft onze bloemlezing overigens niet.12 Een belangrijk verschil is bovendien dat het
geen teksten zijn waarin de geschiedenis van de Molukken en Nederland wordt
gedocumenteerd, maar waarin zij wordt verbeeld. Wonder en Geweld opent dus geen
vensters op de geschiedenis als zodanig, maar op de ervaring en beleving van de
betrokkenen. Anders gezegd, de bloemlezing opent vensters op de
mentaliteitsgeschiedenis van Molukkers en Nederlanders - hoe hebben zij hun
geschiedenis beleefd? - en op hun cultuurgeschiedenis - hoe hebben zij deze verbeeld?
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L. de Varthema, Reisen im Orient. Ed. F. Reichert. Sigmaringen, 1996, p. 231: prent uit de eerste
duitstalige uitgave van De Varthema's reisverhaal (1515) waarop Ternatanen bij de kruidnageloogst
zijn afgebeeld.

Rondleiding
De bloemlezing Wonder en Geweld is ingedeeld in vier delen, elk bestaande uit acht
thema's die vier tot zes teksten bevatten. Met het oog op het mogelijk gebruik van
thema's in het literatuuronderwijs en in leesclubs, is de omvang van een thema, met
gemiddeld zo'n vijfentwintig pagina's, bescheiden gehouden. Een zekere
chronologische ordening van de delen valt wel te onderkennen:
- In de geest van de voorouders bevat overwegend teksten uit de Molukse orale
cultuur die in veel gevallen betrekking hebben op de prekoloniale en de
vroegkoloniale periode,
- de meeste teksten in De geur van goud handelen over de strijd om de
specerijenhandel en hebben betrekking op de vijftiende tot en met de achttiende
eeuw;
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- Met eigen ogen biedt teksten over de Molukse natuur en samenleving, vooral
uit de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw;
- In den vreemde ten slotte bevat teksten van en over Molukkers in Nederland.
Hoe vallen de vier keer acht thema's nu te karakteriseren? Bij wijze van korte
rondleiding kiezen we uit elk van de vier delen een voorbeeld.

In de geest van de voorouders. Heilige krokodillen
In het tweede thema uit In de geest van de voorouders zijn sacrale voorouderlijke
verhalen13 over krokodillen verzameld:
- De koperen krokodil en de slang (1983);
- E. Kissya, De wonderbare visvangst (1993);
- Wouter Schouten, De krokodil van Kajeli (1676);
- G.E. Rumphius, De bruid van Kajeli (ca. 1675).
In de Europese verhalenwereld figureren krokodillen als de belichaming van het
kwade. Maar in de verhalenwereld van Oost-Indonesië worden krokodillen
gerespecteerd en vereerd, omdat men uit ervaring weet dat hun aanwezigheid in
riviermondingen, mangrovebossen en kustmoerassen goed is voor de visstand. De
verhalen in dit thema getuigen hiervan.
De eerste twee teksten zijn opgetekend door Indonesische onderzoekers, de laatste
twee komen uit zeventiende-eeuwse geschriften van twee VOC-dienaren. Wouter
Schouten, een gereformeerde chirurgijn, tekende op het eiland Buru het verhaal op
van een huwelijk tussen een vorstelijke krokodil en de radja-dochter uit het dorp
Kajeli. In een begeleidend vroom gedicht karakteriseerde hij het verhaal als een
bewijs dat de duivel onder deze heidenen aan het werk was. Vanuit een Europees
referentiekader besteedde ook G.E. Rumphius in zijn Ambonse Landbeschrijving
aandacht aan dit verhaal.
Zoals dit thema laat zien, kan Wonder en Geweld strikt genomen geen literaire
bloemlezing worden genoemd. De lezer maakt kennis met allerlei voortbrengselen
van orale cultuur, in het bijzonder in het eerste deel. Verder bevat de bloemlezing,
behalve poëzie en literaire fictie, fragmenten uit columns, memoires en dagboeken,
biografieën, reisverhalen en expeditieverslagen.14 Omdat wij het net zo wijd hebben
uitgeworpen, luidt de subtitel van Wonder en Geweld dan ook niet De Molukken in
de literatuur, maar De Molukken in de verbeelding van vertellers en schrijvers.
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De geur van goud. De geschiedenis van Banda
De teksten zijn zo gekozen dat zij een grote verscheidenheid aan stemmen laten
horen. Dit kan worden geïllustreerd met een lijstje van tekstfragmenten uit het tweede
deel, De geur van goud, die betrekking hebben op de geschiedenis van de
Banda-eilanden. Centraal in die geschiedenis staat de strafexpeditie van J.P. Coen
in 1621, waarbij de eilanden werden onderworpen en ontvolkt. Hier ontstond
vervolgens de eerste samenleving ter wereld die gebaseerd was op een koloniaal
plantagesysteem en slavenarbeid.
In de oudste teksten vormen de Molukken nog legendarische eilanden die ‘achter
Java’ zijn gelegen en waarover op zijn best informatie uit de tweede hand beschikbaar
is:
- Chau Ju-Kua, Producten van barbaarse volkeren (13e eeuw);
- Wang Ta-Yuan, De barbaren van de eilanden (14e eeuw);
- Ludovico de Varthema, Op wonderbare reis (1510);
- Jan Huygen van Linschoten, De weg naar Banda en Maluku (1610).
De eerste ooggetuigenverslagen dateren uit de zeventiende eeuw:
- Jacob van Neck, Waar verhaal over Banda (1646);
- Ridjali, De ondergang van Banda (ca. 1650);
- T. Kaartmen, Klaagzang van Banda Eli (2001);
- J.S. Wurffbain, Dagboek uit Banda (1635).
Het betreft achtereenvolgens een bewerking van een scheepsjournaal over oud-Banda,
het ooggetuigenverslag van een Ambonse geschiedschrijver die bij de expeditie van
Coen aanwezig was, een klaagzang van de nakomelingen van Bandanezen die destijds
naar de Kei-eilanden zijn gevlucht en daar hun taal en geschiedenis tot op de dag
van vandaag hebben bewaard, en brieven van een Duitse huursoldaat die van 1633
tot 1638 op Banda was gelegerd.
Onder de kop ‘herschreven verleden’ vallen:
- J.F. Helmers, Geschiedenis van Egeron en Adeka, uit De Hollandsche Natie
(1812);
- S.P. Oudkerk Pool, Adeka, een treurspel (1834);
- A. van Schendel, Een bloedbad op Banda, uit Jan Compagnie (1932).
Helmers bedacht voor zijn lofdicht op de Hollandse natie een sentimenteel verhaal
waarin de Portugezen een schurkenrol hadden en de Nederlanders een heldenrol.
Een uit het oogpunt van natievorming geslaagd stukje geschiedvervalsing dat door
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S. Oudkerk Pool in 1834 nog eens dunnetjes werd overgedaan. Arthur van Schendel
verbeeldde het bloedbad dat Coen op Banda aanrichtte, een eeuw later met ingehouden
woede.
In deze teksten over Banda zijn dus vertellers en schrijvers aan het woord uit
verschillende historische perioden, met uiteenlopende etnische en maatschappelijke
achtergronden, zeer verschillende mentale en culturele bagage, en bijgevolg ook
verschillende wijzen van vertellen en schrijven.

Met eigen ogen. Veranderend getij
Door de verscheidenheid aan teksten en auteurs ontstaat een veelzijdig beeld van de
geschiedenis. De teksten die bijvoorbeeld zijn bijeengebracht in het thema
Veranderend getij uit het deel Met eigen ogen, signaleren en beschrijven
maatschappelijke ontwikkelingen op de Molukken die zich omstreeks de Eerste
Wereldoorlog voordeden. Het was, evenals het begin van de negentiende eeuw en
wellicht het begin van de eenentwintigste eeuw, een periode van grote omwentelingen.
- E. Stok-van Es, Een voorkind van haar vader (1989);
- Victor Gilbertsz, Het is hun vaderland (1986);
- Willem Vogt, Alarm op Noesa-Nive (1933);
- H.Th. de Booy, Theater te Ternate (1957);
- Herman Keppy, Aan de poorten van de beschaving (2004).
Stok-van Es vertelt over de koloniale verhoudingen tussen mannen en vrouwen en
over het veranderend zelfbewustzijn van vrouwen in Nederlands-Indië. Gilbertsz
(ps. van I.P.L. Bouwman) stelde buitengewoon levendige jeugdherinneringen aan
Ambon op schrift, waarin hij onder meer de angst voelbaar maakt voor de opkomst
van Japan als imperialistische grootmacht en voor het opkomende nationalisme in
Nederlands-Indië. Vogt verhaalt hoe de experimentele radiostations op Ambon en
Koepang (Timor) bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog onmiddellijk in staat
van alarm werden gebracht: door de technologische ontwikkelingen werd de wereld
kleiner, en gevaarlijker. De Booy brengt verslag uit van een vaudeville-achtige
uitvoering van Shakespeare's Hamlet door een rondreizend Komedie
Stamboelgezelschap: in de steden van Nederlands-Indië kwamen nieuwe, frivole
vormen van amusement op die doordrongen tot in afgelegen stadjes zoals Ternate
en Ambon.
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De fragmenten in dit thema Veranderend getij kondigen dus omwentelingen aan op
het gebied van de sociale verhoudingen, de technologie, de stedelijke cultuur en de
internationale politiek. Zo ontstaat een verrassend tijdsbeeld van de Molukken aan
het begin van de twintigste eeuw.
Een van de belangrijkste maatschappelijke veranderingen in deze jaren was tenslotte
de vorming van een zelfbewuste, politiek actieve Molukse elite. Het thema wordt
daarom afgesloten met een fragment uit Tussen Ambon en Amsterdam, de roman die
de Molukse journalist Herman Keppy schreef over de gebroeders Nannie en Empie
Tehupeiory. Zij behoorden tot de eerste lichting Indonesische studenten die in
Nederland een artsenstudie voltooiden en nieuwe politieke opvattingen over de
toekomst van Indonesië, de Molukken en Nederland ontwikkelden.

In den vreemde. Randfiguren
Molukse vertellers en zangers zijn uiteraard goed vertegenwoordigd in het eerste
deel van Wonder en Geweld, met voortbrengselen van Molukse orale cultuur. Het
schrijverschap komt in de Molukse gemeenschap echter pas in de laatste decennia
tot ontplooiing. De Molukse literatuur is te karakteriseren als een ontluikende
literatuur.
In dit verband wordt de naam van Frans Lopulalan, die het publiek in 1985 verraste
met twee lange verhalen in Onder de sneeuw een Indisch graf, vaak als eerste
genoemd. Dit bleef voorlopig het enige boek dat ook buiten kringen van Molukse
en Indische lezers bekendheid verwierf. Toch zijn er intussen meer Molukkers geweest
die de pen ter hand hebben genomen om hun ervaringen in den vreemde op papier
te stellen. Zij zijn vertegenwoordigd met een flink aantal teksten in het vierde en
laatste deel van de bloemlezing, over de (voor)geschiedenis van de Molukse migranten
in Nederland.
Zo is ook het thema Randfiguren in In den vreemde samengesteld uit teksten van
en over de tweede generatie Molukkers in Nederland:
- Tymen Trolsky publiceerde in 1974 Hyacintha en Pasceline, een roman die
zich grotendeels afspeelt in de Molukse wijk van Nistelrode;
- Margriet de Moor schreef in haar eerste verhalenbundel Op de rug gezien (1988)
het verhaal Robinson Crusoe, dat het ontwortelde bestaan van een Molukse
jongere in Amsterdam verbeeldt;
- Joyce Latuputty werd in haar werk en persoonlijk leven geconfronteerd met
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de gevolgen van verslavingsproblemen onder Molukse randgroepjongeren die
in de jaren tachtig epidemische vormen hadden aangenomen: de fragmenten
onder de titel Zo ver, zo moe getuigen van een sterke emotionele betrokkenheid;
- Rob Tuankotta tenslotte neemt als stadsnomade en entertainer in het
Amsterdamse en Rotterdamse nachtleven een uitzonderlijke positie in: hij
presenteerde zichzelf, in de voetsporen van Jules Deelder en Simon Vinkenoog,
in 1994 op provocerende en amusante wijze als Poëet en Profeet.

Vensters open
In Wonder en Geweld klinkt dus een grote verscheidenheid aan stemmen over de
geschiedenis van Molukkers en Nederlanders. We willen hiermee een tegenwicht
bieden tegen de neiging van tijdgenoten en nakomelingen om hun zicht op het
verleden te laten bepalen, en te laten inperken, door de vensters die hen op dat moment
het meest gelegen komen. Soms is men zo gehecht aan het eigen zelfbeeld, dat men
liever een blik werpt in een geruststellend ‘spiegeltje, spiegeltje aan de wand’ dan
de blik naar buiten te richten en zich open te stellen voor wat anderen te vertellen
hebben.
De behoefte om bevestiging van het eigen gelijk te zoeken doet zich zowel aan
Molukse als aan Nederlandse zijde voor. Zo zijn er Molukkers die hun zicht op de
geschiedenis van de Molukken bij voorkeur laten bepalen door het smalle venster
van de eigen familie- en dorpsgeschiedenis, of door de brede, maar gekleurde vensters
waarin Molukkers worden gereduceerd tot slachtoffers van machtige buitenstaanders
uit Azië en Europa, en zich in hun verzet daartegen ontpoppen als toonbeelden van
wijsheid en heldhaftigheid. Wie kennis neemt van de ruim dertig thema's in Wonder
en Geweld, zal evenwel een veel rijker historisch panorama ontdekken.
Hoe is het in dit opzicht gesteld met Nederlandse lezers? De belangstelling voor
de geschiedenis van de Molukken en hun bewoners flakkerde na de jaren zeventig
op naar aanleiding van de Molukse gijzelingen en kapingen. Intussen is de
belangstelling alweer danig geluwd. Opiniemakers lijken de opvatting toegedaan dat
de geschiedenis van de Molukkers genoegzaam bekend is en dat dit boek
langzamerhand kan worden gesloten, zeker nu de Molukse ouderen in 1986 een
herdenkingspenning hebben gekregen en ‘de moord op Banda’ algemeen is erkend
als een zwarte bladzijde in de VOC-geschiedenis.
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Vroege afbeelding van de nootmuskaatboom. Uit: Chr. Acosta, Trattato della historia, natura, et virtù
delle droghe medicinali, et altri semplici rarissimi, che vengono portati dalle Indie Orientali in Europa.
Venetië, 1585.

Maar hebben zij daarmee gelijk? De Nederlandse publieke opinie verkeert nog in
de ban van de ‘viering’ van vierhonderd jaar Verenigde Oostindische Compagnie in
2002 en van de oproep van de minister-president om ‘die VOC-mentaliteit’ te
koesteren. Toen andere politici met zijn voorzetje aan de haal gingen en scoorden
met leuzen als ‘trots op Nederland’ en ‘recht door zee’ - was het overigens niet ‘hou
zee’? -, was men opeens verbaasd, gepikeerd en verontrust. Maar wat kunnen we
verwachten als we onze blik op ‘die VOC-mentaliteit’ laten kleuren door het venster
van het vaderlandse jongensboek? Het verhitte publieke debat in Nederland is er ons
inziens mee gebaat dat we de vensters van de koloniale en postkoloniale literatuur
over de Molukken en Nederland blijven open zetten. Hoe meer, hoe beter. Open
vensters houden het hoofd koel.
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De thematische opzet van Wonder en Geweld hangt dus samen met de bedoelingen
die het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers met deze uitgave heeft. Er heeft in
de loop van de tijd een grote mentale afstand tussen Molukkers en Nederlanders
bestaan, die na de komst van Molukkers naar Nederland op pijnlijke wijze zichtbaar
is geworden. We willen daarom met deze uitgave bijdragen aan een veelzijdige
beeldvorming met betrekking tot de koloniale en postkoloniale geschiedenis, waardoor
Molukkers en Nederlanders deze, meer dan tot nog toe mogelijk was, als een
gezamenlijke historie kunnen ervaren.

Overzicht van de thema's in Wonder en Geweld
In de geest van de voorouders
1 Nunusaku, heilige waringin
2 Heilige krokodillen
3 Roemruchte kapitans
4 Vorstelijke vreemdelingen
5 Voorouderlijke klaagzangen
6 Raadsels op rijm
7 Tot lering en vermaak
8 Tussen boven- en benedenwereld

De geur van goud
9 Nagelen en noten
10 Hoffelijke ontmoetingen
11 Ambonse oorlogen
12 De Hollandse natie
13 In opstand
14 Mensenvrienden!
15 Prikkelbare Mahomedanen
16 Herschreven verleden

Met eigen ogen
17 Filosofische weetlust
18 Kinderen der natuur
19 Heerlijk landschap
20 Geloofsbeproevingen
21 Veranderend getij
22 Pioniers
23 Levende natuur
24 Blinde ziener

In den vreemde
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25
26
27
28
29
30
31
32

Soldatenleven
Oorlog op oorlog
Overgeplant
Gijzelingen
Terug op de Molukken
Aan de ouderen
Randfiguren
In het bloed
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Hans Straver (1947) studeerde Algemene Literatuurwetenschap. Als docent aan de
Pedagogische Academie ‘De Eekhorst’ te Assen, raakte hij in de jaren tachtig
betrokken bij de Drentse projecten ‘bicultureel onderwijs’ en de opleiding van leraren
Molukse Taal en Cultuur. Vanaf 1988 is hij verbonden aan het Landelijk Steunpunt
Educatie Molukkers (www.lsem.nl). Hij werkte onder meer mee aan onderwijskundige
publicaties en aan uitgaven op het gebied van Molukse orale cultuur, geschiedenis
en ontwikkelingseducatie.
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Van der Poel 2004, p. 225.
Dodonaeus 1644, p.1450. ‘Knechtkens ghewinnen’ betekent ‘jongetjes verwekken’.
Boelens e.a. 2001.
Van den Born 1999.
Straver 2007. Dit artikel is gebaseerd op de toespraak waarin de doelen en de opzet van de
bloemlezing op die dag werden toegelicht.
Lees- en schrijfbevordering onder Molukkers behoort tot de speerpunten van het Landelijk
Steunpunt Educatie Molukkers. Zie hierover: Straver 2005, p. 66-67, 153-163.
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Nieuwenhuys 1978; Nieuwenhuys e.a. 1990.
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Birney voert een soortgelijke strijd als Vilan van de Loo, die via haar website
Damescompartiment Online informatie over koloniale en postkoloniale literatuur van verguisde,
vergeten en miskende vrouwelijke auteurs onder de aandacht brengt.
Entoen.nu 2006.
Zo was er om uiteenlopende redenen geen plaats voor vooroorlogse nationalistische
geschiedverhalen over de Verenigde Oostindische Compagnie, voor de thrillers van Thomas
Ross waarin Molukkers figureren als politieke avonturiers of kleine criminelen, voor
Schaduwkind en Izak van P.F. Thomése, zijn tweeluik over verlies en overleven, en voor de
recente kleine roman van Yvon Muskita, Snijden en stikken.
Het sacrale karakter van deze verhalen loan worden afgelezen aan hun vorm, inhoud en sociale
functie. Zie hiervoor Straver 1993.
Theaterteksten zijn op een enkel geval na buiten beschouwing gelaten. Oorspronkelijk in
moderne vreemde talen geschreven teksten zijn in de regel alleen opgenomen als ze ook in een
Nederlandse vertaling zijn gepubliceerd. Alleen het eerste deel, met vertellingen, zangen en
liederen, bevat een flink aantal oorspronkelijke vertalingen.
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Reizend achter het heimwee
De dichter Willem Brandt
Joop van den Berg
Toen ik in het begin van 2006 Bert Paasman voorstelde een lezing te houden over
het werk van de ‘Indische’ dichter Willem Brandt reageerde hij - wat wij in het
Nederlands zo treffend noemen - ‘aangenaam verrast’. Verrast, denk ik, omdat aan
het werk van Willem Brandt in literaire kringen nauwelijks meer aandacht wordt
besteed. Maar toch ook ‘aangenaam’, omdat hijzelf nog kort daarvoor in zijn
afscheidscollege in de Aula van de Universiteit van Amsterdam over de dichter had
gezegd: hij is vanwege zijn maatschappelijke opvattingen ‘nogal eens [...] bekritiseerd,
en daardoor als dichter niet op waarde geschat’.1 Het leek ook hèm - zo merkte
ikinteressant en belangrijk om eens na te gaan in hoeverre Brandts poëtische werk
onder- of overgewaardeerd is geweest in de literaire kritiek. De gewone lezer had
Brandt - getuige de vele herdrukken van zijn dichtbundels - al veel eerder in het hart
gesloten. Maar de kritiek bleef over het algemeen zeer gereserveerd en weinig
enthousiast. Opvallend is ook de grote eensluidendheid bij de critici. Het is vrijwel
altijd hetzelfde stramien: enerzijds - zo leest men dan - biedt zijn werk uiterst poëtische
beelden, en anderzijds is er sprake van oppervlakkigheid en een veelheid aan cliché's.
De eerste toonaangevende criticus die hem in dit licht bezag, was niemand minder
dan E. du Perron in 1938. Deze schreef: ‘Er staan telkens goede regels, maar telkens
wordt ook de indruk van het geheel te niet gedaan door eigenaardigheidjes’. Hieronder
verstaat Du Perron het onnodig gebruik van hoofdletters, superlatieven en een ‘ferme
portie dichtersaanstellerij’.2 Ruim dertig jaar later is het oordeel van Rob
Nieuwenhuys: een ‘duidelijke inzet, een vaste vorm, maar tegelijk een teveel aan
stemverheffing.’3
Ook in andere kritieken wordt vaak gerefereerd aan die tegenstelling tussen mooie,
heldere en krachtige beelden en een wat goedkoop en vlak taalgebruik. De dichter
Ed Hoornik, samensteller van een bundel met verzen van Brandt, getiteld Reizend
achter het heimwee (1955), schrijft in zijn inleiding dat naast ‘een visionnaire hoogte’
toch te vaak de ‘geijkte vormen’ blijven overheersen.4 Kortom, het algemene gevoelen
was destijds dat zijn poezie prijzenswaardig was, maar toch niet helemaal
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geslaagd. Wat eenvoudiger gezegd: ‘wel goed, maar ...’ Voor deze vorm van literaire
kritiek heeft de wetenschap een term, en wel aggraverende kritiek. Hierbij worden
bepaalde negatieve eigenschappen van de auteur sterk aangedikt, terwijl de positieve,
of wel in het geheel niet, of onvoldoende worden belicht. ‘Willem Brandt en de
aggraverende kritiek’ zou ik als titel hebben kunnen gebruiken, maar ik koos voor
een wat simpeler titel, waarin het woord ‘heimwee’ voorkomt, omdat voor veel lezers
Willem Brandt toch overwegend de dichter is van het heimwee naar enerzijds
Indië/Indonesië, en anderzijds Nederland.
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Nu ik toch de gewone lezer in mijn betoog betrek, wil ik even afzien van verdere
literair-historische criteria en de dichter eerst via zijn verzen aan u voorstellen. Globaal
is zijn werk redelijk goed bekend, maar het lijkt mij zinnig allereerst een drietal
verzen te citeren, die men typische ‘Willem Brandt-verzen’ zou kunnen noemen. Ik
kies hierbij voor een gedicht uit de vooroorlogse periode - om wat duidelijker te zijn:
het koloniale tijdperk - vervolgens een van de vele kampgedichten geschreven tijdens
de Japanse internering en tot slot een gedicht uit de naoorlogse periode, waarin het
leven tussen twee vaderlanden - Indonesië en Nederland - centraal staat. Het zijn de
drie historische tijdperken die van grote invloed zijn geweest op het leven van de
dichter en waarvan hij in tientallen gedichten getuigenis heeft afgelegd. Het eerste
gedicht is genaamd ‘Pioniersgraven’ en is afkomstig uit de bundel Oostwaarts,
verschenen in 1937

Pioniersgraven
Hier liggen onder een gebroken steen
tusschen de pisangboomen, achter-af,
twee doode kinderen in een heel oud graf
alleen.
Zij heetten Johannes en Magdalena
en waren nauwelijks zes en zeven jaar;
zij stierven slechts een etmaal na elkaar
aan cholera.
Sedert dien dag is hier veel goud verdiend:
nooit was er beter grond voor de tabak;
dank aan de pioniers! Men zal ze niet vergeten.
Alleen Johannes en Magdalena,
oud zes en zeven jaar,
hebben het nooit geweten.5

Het tweede gedicht in deze korte tour d'horizon is een ‘kampgedicht’. Het werd niet
opgenomen in de bundel Binnen Japansch prikkeldraad - een verzameling van meer
dan honderd verzen over de internering -, maar verscheen later wel in de Verzamelde
gedichten uit 1965. Het gedicht is getiteld:
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Bevreemding
Nu komt de zwarte wagen keer op keer
de lichte doden uit ons midden dragen;
wij moeten daaglijks houten kruisen zagen;
het hout is schaars, straks gaat ook dat niet meer.
Het wordt steeds vreemder 's morgens op te staan
en zich te rekken en zich lévend weten
en dan zijn waterige pap te eten:
hoe lang zal hij mijn krib nog overslaan?
Maar ook dit went: wanneer een enkle week
de lijkauto niet komt, staart men verwezen
naar de gesloten poort; wat zou er wezen,
laat ook de dood ons nu al in de steek?6

Voor een gedicht uit de laatste periode koos ik voor ‘Spleen’, een van de meest
geciteerde gedichten van Willem Brandt.

Spleen
Niemand ter wereld is zo zeer alleen
dan wie de eenzaamheid der tropen kende,
en toen de steven zich naar Holland wendde
in Amsterdam komt en hij kent niet een.
Want die hij kent herkennen hem niet meer,
zij gaan gehaast achter hun eigen zorgen;
ik zie je nog wel, morgen, overmorgen,
de andre keer is steeds een andre keer.
Voortlevend in een hoed, een regenjas,
marcheert men doelloos door de volle straten;
de jungle is niet zo volstrekt verlaten
als dit verkeer achter onbreekbaar glas.
God geve ons gezichten en een stem.
als op de Dam nu eens wat apen stoeiden,
de leguanen door de grachten roeiden
en een krokodil stond op de tram.7
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Uit: Willem Brandt. Indonesische nachten. 's-Gravenhage: van Hoeve, 1947.
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Tot zover de korte poëtische introductie van de dichter, die u een indruk moet geven
van zijn kunnen. Ik wil dit laten volgen door een korte levensbeschrijving, alvorens
in te gaan op de vraag of de kritiek op zijn werk al of niet een aggraverend karakter
heeft gehad.

Willem Brandt (1905-1981)
De dichter werd geboren in Groningen in 1905. Hij vertrok in 1927 als journalist
naar Nederlands-Indië waar hij redacteur werd van de Deli Courant op het eiland
Sumatra. Tijdens de Japanse bezetting zat hij in verschillende mannenkampen. Na
de Japanse bezetting bleef hij in Indonesië werken en werd hoofd van de
voorlichtingsdienst van het KNIL in de rang van kapitein. Die sterke banden met het
leger zijn hem later in literaire kringen vaak niet in dank afgenomen.
In 1955 keerde de dichter voorgoed naar Nederland terug en werd hoofdredacteur
van de Bussumsche Courant. Hij bleef publiceren en werd vaste medewerker van
het dagblad De Telegraaf, ook iets wat hem in de literaire wereld weinig sympathie
opleverde. Ik meen dat deze feiten in de oordeelsvorming over zijn proza en poëzie
beslist hebben meegespeeld. In het In Memoriam op 1 mei 1981 in het dagblad Trouw
werd gezegd dat Willem Brandt ‘vaak blijk gaf van een zeer behoudende visie op
maatschappij en cultuur’. In feite geen onjuiste karakterisering. Maar naarmate hij
ouder werd, werd dat minder en juist in zijn laatste gedichtenbundels is er sprake
van een acceptatie van kritische levensfilosofieën, met name nadat hij in 1975 voor
het eerst sinds zijn repatriëring een reis door Indonesië had gemaakt. Rob
Nieuwenhuys zegt er in de Oost-Indische Spiegel het volgende over: ‘Toen hij in
Nederland terug was, deed hij, al dan niet tot zijn verrassing, een merkwaardige,
eigenlijk universele ervaring op: hij had zijn gevoel van vreemdelingschap verloren.’
En Nieuwenhuys citeert een kwatrijn om dit de illustreren:
Het is alleen de zee die ons weer scheidt
maar nimmermeer zal ik een balling wezen.
Voor goed aan uw genegen hart genezen
ontmoet ik u, waar ook mijn herfst mij leidt.8

Ook werden vooral in zijn laatste gedichtenbundels de ideeën, symbolen en rituelen
van de Vrijmetselarij steeds meer manifest. In het persoonlijke leven was hij - zeggen
mensen die hem goed gekend hebben - een wat verlegen man, wars van uiterlijk
vertoon en met bedachtzame oordelen over anderen.
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De drie plechtankers in zijn leven waren - zo blijkt uit zijn werk - de journalistiek,
de poëzie en de Vrijmetselarij. Tot zover deze uiterst korte levensbeschrijving van
de man Willem Brandt.

E. Du Perron
Het lijkt mij zinvol de speurtocht naar de kritiek op zijn werk te beginnen met de
visie van Du Perron. Deze ging in 1938 zeer uitvoerig in op de bundels Oostwaarts
uit 1937 en Tropen uit 1938. Daarmee zitten wij meteen middenin de controverse
dichtkunst versus journalistiek. Willem Brandt was in die dagen in Indië bekend als
journalist van de Deli Courant. Du Perron heeft een aantal bladzijden nodig om de
vraag, gesteld in de eerste zin van zijn kritiek, te weten ‘Waarom zou een journalist
verzen schrijven?’ te beantwoorden. Hij licht die kernvraag als volgt toe:
Waarom zou een journalist verzen schrijven? - Om zijn dagelijks bestaan
te vergeten, zegt men; om een andere wereld (van nog niet geheel verstikte
wensdromen, van naïeve primaire gevoelens) terug te vinden. - Het klinkt
eenvoudiger dan het is. Nieuwe vraag: Waarom zijn die dromen en
gevoelens níet verstikt in zo iemand, weerbaar, practisch bovenal immers,
beroepsdanser op het ene slappe koord na het andere van het ‘reële’ leven?
Hoe kan die man een goed journalist zijn, als hij zoveel plaats in zich
overhoudt voor zulke rare dromen en gevoelens?9
Hij eindigt zijn tirade met de woorden: ‘Indië heeft een geweldige bent dichters en
rijmelaars onder zijn zon zien gedijen, van de Compagniestijd af tot op heden, en
daaronder waren zelfs enige journalisten.’10
Inhoudelijk is de grootste kritiek op het werk dat Brandt ‘niet [is] ontsnapt aan het
gevaar dat alle kunstgevoelige reizigers en geïmporteerde bewoners van het Oosten
bedreigt, dat van te veel kleurige snuisterijtjes te verzamelen.’11 En vervolgens geeft
hij hiervan een groot aantal voorbeelden.
Een ander bezwaar van Du Perron tegen de tropische verzen is dat zij sterk
beïnvloed zijn door het werk van dichters als Slauerhoff, Greshoff en Marsman. Over
de invloed van eerstgenoemde schrijft Du Perron:
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Het einde van Brandt's ‘Donkerend’:
Om wie? Om een vrouw? Om een land? Om U?
doet onmiddellijk denken aan de prachtige slotregels van Slauerhoff's ‘Nacht’:
Vanwaar,
Waarom en waartoe zijn mij deze reeg'len
Ontvallen? ...12
Zijn eindconclusie is duidelijk. ‘Er staan’, zo schrijft hij, ‘telkens goede regels, maar
telkens ook wordt de indruk van het geheel te niet gedaan door eigenaardigheidjes’:
dat wil zeggen het overbodig gebruik van hoofdletters, mooischrijverij en gekunstelde
alliteraties.13 Toch moest ook hij vaststellen dat in de bundels een handvol gedichten
staat ‘dat zich gerust vertonen kan’, al blijft hij twijfelen. Hij schrijft immers:
Maar dit alles wil nog volstrekt niet zeggen dat het spel verloren is; het
moet alleen anders worden gespeeld.
Want naast het vele wel-aardige, half en bijna geslaagde, wel geslaagde
maar niet-bijzondere, dat deze beide bundels bevatten, staat een handvol
gedichten, soms van ernstiger inspiratie, soms veel speelser, dat zich gerust
vertonen kan. Ik zou willen zeggen dat Brandt in sommige Indische
gedichten als ‘Buitenpost’, ‘Chineesche Jonk’, ‘Chineesche begrafenis’,
‘Medan’, ‘Moeder Indië’ op zijn best is, maar ben er niet zeker van dat
dit, vanuit Indië beoordeeld, niet berust op een zeker gezichtsbedrog. In
een bloemlezing van koloniale bellettrie zouden deze vijf gedichten zeker
een zéér goed figuur slaan. [...]
Wat ontbreekt aan al dit tòch eigene? Zeker geen vlotheid. De dichter
Brandt is haast te vlot, zijn verzen hebben tè veel vaart, een te gladde vaart,
die zelfs door samengestelde woorden en de wanklank van alliteraties en
ander woordspel niet genoeg kan worden geremd. Het is soms al te
eenvoudig, maar deze schijnbare eenvoud wordt - juist toen men ging
zeggen: ‘maak het toch maar wat gecompliceerder, als het dan tegelijk
wat pittiger wordt!’ - kapot gemaakt door schrille would-be vondstjes.14
Overigens is de beoordeling van poëzie, zo merkte ik nog maar weer eens bij het
schrijven van dit artikel, sterk persoonsgebonden in die zin dat ieders keuze van de
echt goede gedichten vaak een andere is. De herdichting van Willem Brandt van het
bekende krontjongliedje ‘Terang Boelan’ vind ik persoonlijk prachtig geslaagd, met
name de strofen over de krokodil, de belichaming van het ultieme kwaad in veel
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delen van de Indische archipel. Dat Willem Brandt het gedurfd heeft om in een tijd
waarin over krontjong voornamelijk negatief werd geoordeeld zo'n bewerking te
maken, vind ik bijzonder. Voor Du Perron zijn het niet meer dan ‘drie wauwelende
strofen’.15 Oordeelt u zelf:

Trang boelan
De maan is wit,
wit over de rivier;
de witte maan
zal altijd verder gaan,
verder dan wij,
verder dan ik en gij,
over den breeden
oceaan ...
De maan is wit,
wit over de rivier;
daarin slaapt stil,
als dood, de krokodil.
Hij wacht op mij,
hij wacht langer dan wij,
de zwarte wreede
krokodil.
De maan is wit,
bleeker is mijn verdriet.
O, maanwit kind,
vertrouw de mensen niet:
Zij zweren snel,
zonder beraad of maat;
maar in hun harten slaapt
een laf verraad.
(Vrij naar het Maleisch; dichter onbekend)16

De grondtoon van de kritiek van Du Perron op de verzen van Brandt blijkt toch
tamelijk aggraverend te zijn. Nogmaals zijn oordeel: ‘Er staan telkens goede regels’,
maar ook ‘steekt er een ferme portie dichtersaanstellerij in.’17
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Rob Nieuwenhuys
De tweede criticus van naam die zich uitgesproken heeft over de poëzie van Brandt
is Rob Nieuwenhuys. In zijn Oost-Indische Spiegel, uitgekomen in 1972, dus ruim
dertig jaar na Du Perrons beschouwingen in Indies Memorandum besteedt ook hij
aandacht aan de dichtbundels van Brandt. Hij begint zijn beschouwing met een
uiteenzetting over de tweespalt van de twee vaderlanden - Indonesië en Nederland
- maar valt al snel met de deur in huis door te spreken over ‘deugden en gebreken’
van het werk. Zijn conclusie luidt: ‘Een duidelijke inzet, een vaste vorm, maar
tegelijkertijd een teveel aan stemverheffing.’ Een kort en krachtig Duperronesk
oordeel. Overigens vervolgt Nieuwenhuys met de woorden: ‘Het moet overigens
gezegd worden dat in zijn naoorlogse poëzie [...] de retoriek meer wordt ingehouden
en hoe dit heeft geleid tot een aannemelijker woordgebruik en tot meer evenwicht
tussen woord, klank en inhoud.’ Ook moet hij toegeven dat Brandt in zijn laatste
bundel zelf constateert, dat hij ‘zijn gevoel van vreemdelingschap verloren [had].18
Misschien biedt deze constatering even de ruimte voor het kiezen van een zijpad
en om in het algemeen wat te zeggen over de geringe belangstelling voor zijn latere
werk in de media. Willem Brandt was, zoals ik al schreef, ook journalist, en een
journalist met grote inzet. Hij liet in de jaren vijftig en zestig zijn licht veelvuldig
schijnen over wat ons toen bezig hield: de politionele acties, de regering Soekarno,
het optreden van het KNIL. Hij deed dat veelvuldig in De Telegraaf, toen nog een
krant met vaak rabiate vooroordelen en verdachtmakingen. Willem Brandt was in
de ogen van links Nederland vaak een verwerpelijk scribent. Zijn conflicten met
Rudy Kousbroek en Henk Leffelaar spreken wat dat betreft boekdelen. Willem Brandt
was in zijn publicistisch werk ook weinig terughoudend en ventileerde zijn rechtse
gezindheid duidelijk. In het boek De aarde van Deli (1948) worden wij getracteerd
op de volgende portretjes van de twee partijen in het Nederlands-Indonesische conflict.
De Nederlanders karakteriseert hij als:
kerels als bomen, met ontzaglijke schouders en handen, een sterk
bruingebakken gezicht, waarin men ogen aantreft met de verre open blik
die men vaak bij zeelieden vindt, en een krachtige mond, waaruit gaarne
een daverende lach dreunt. Er straalt een jongensachtige vreugde van deze
enorme mannelijke gestalten.19
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Brandt. Medan, Deli, ca. 1940 (Collectie Wim Klooster, Amsterdam).

En de Indonesiërs:
De pientersten, vooral de Japanners, maakten het bloed van hun primitieve
rotgenoten heet en onder de dunne vlies der beschaving broeide en woelde
het oerinstinct der kannibalen en de maan vloeide rood over hun mes [...].
Het groene schuim stond op hun lippen, hun ogen waren rood van bloed.20
Het is onbegrijpelijk dat dergelijk proza geschreven werd door een man die vaak
prachtige beelden en metaforen wist te gebruiken. Nu is het misschien wat al te
gemakkelijk om voorbeelden van armoedig taalgebruik in zijn boeken te signaleren
en deze af te zetten tegen het poëtisch karakter van zijn dichtwerk. Laat ik daarom
ter wille van het evenwicht ook een dergelijk voorbeeld uit een van zijn
gedichtenbundels geven. In de bundel Indonesische nachten, op pagina 37 lezen wij:
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In Holland ben ik nooit meer thuis,
ik heb te lang Jan Oost bezworven,
in Indië is het niet meer pluis,
daar heeft de blanda het verkorven.
Zo sta ik eenzaam op de ka,
een burger met twee vaderlanden,
maar nergens wuift een lief mij na,
ik sta en ga met lege handen.

Wat een gerijmel, wat een taalarmoede. Nog geen zes pagina's verder lezen wij in
het gedicht ‘Afscheid van Sumatra’ - dat in feite over dezelfde problematiek gaat het volgende:
Dit weet ik dat nu nooit meer overgaat:
verlangen naar blinkende landouwen,
door wajang-schaduwen achter karbouwen
in de vallei geruisloos doorwaad,
en verder weg de koele donkre paden
van oerwoud, waar het apenleger lacht
en gele lampen zwerven door de nacht
van de Gestreepte waar de herten baden.21

Sterke beelden, mooi stromend taalgebruik en zuivere sentimenten.

Paul Rodenko
Een derde criticus van het werk van Brandt waar ik aandacht aan wil besteden is
Paul Rodenko (1920-1976). Du Perron en Nieuwenhuys hadden hechte banden met
Indonesië. Voor Paul Rodenko - hoewel zelf een ontheemde vluchteling uit
Oost-Europa - was Indonesië of het oosten een volstrekt onbekend gebied. Het was
voor mij juist een reden om wat dieper in te gaan op zijn kritiek. Mogelijk kan juist
een ‘buitenstaander’ - en zelf een groot experimenteel dichter - een verhelderend
licht laten schijnen op de veelal aggraverende kritiek, die Brandt zo vaak ten deel
viel. Misschien zou Rodenko - niet gehinderd door een Indonesisch verleden - kunnen
aangeven in hoeverre de verzen van Brandt worden overspoeld door wat Du Perron
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noemde de ‘eigenaardigheidjes’. Rodenko deed dat in de essaybundel De sprong van
Münchhausen uit 1958, onder de titel ‘Tweemaal de tropen’. Dat ‘tweemaal’ slaat
op een vergelijking van het werk van Willem Brandt en dat van G.J. Resink, die in
Nederland grotelijks werd bewonderd om zijn debuut, de bundel Op de Breuklijn
(1952). Zijn kritiek begint aldus:
Van de poëzie van Willem Brandt gaat een zekere bekoring, een zekere
verleiding uit. Hij gebruikt mooie, vaak verrassend mooie beelden die
meestal ontleend zijn aan het oosterse landschap, oosterse zeden, oosterse
magie en daardoor nog de speciale bekoring van het kleurige, exotische,
geheimzinnige, hebben; zijn taal is verzorgd op het precieuze af; de
klankrijkdom van zijn verzen is even groot als de beeldenrijkdom; en het
sentiment dat aan zijn poëzie ten grondslag ligt is het vage, gemakkelijk
aansprekende, goed ‘in het gehoor liggende’ heimwee dat wij uit talloze
zeemansliederen kennen en op litterair niveau uit het werk van Slauerhoff
en Werumeus Buning.
En hij vervolgt:
Het is ook hetzelfde metrum, het is ook dezelfde cadans, het is ook
hetzelfde gevoelspatroon: en misschien is het daarom, dat deze zo fraaie
poëzie ons uiteindelijk toch betrekkelijk koud laat. Het is sierpoëzie: mooi,
decoratief, maar zij raakt ons eigenlijk alleen aan de oppervlakte; het
heimwee dat er de grondtoon van vormt blijft te statisch om existentieel
en poëtisch te worden.
En dan gaat hij in op een wezenlijk punt van zijn kritiek waarin hij de term ‘statisch
heimwee’ nader toelicht:
Met een ‘statisch heimwee’ is feitelijk hetzelfde gezegd als: een heimwee
dat tot een esthetische pose is geworden. Dit houdt niet in dat het heimwee
(of het gevoel van ontheemd-zijn, nergens rust vinden) als zodanig onecht
zou zijn; het gaat erom dat dit heimwee in het vers tot een esthetische pose
wordt. In de poëzie van Brandt is het heimwee een statisch gegeven, een
ding; hij legt het ding in Bohorok neer, hij legt hetzelfde ding in Medan,
in Singapore, in Bangkok, in Amsterdam, in Groningen neer: telkens geeft
het hem gelegenheid een fraaie beschrijving van al die plaatsen te geven
in het ‘teken’ van het heimwee, d.w.z. met de soms impliciete, soms
expliciete conclusie: ach, Nederland! respectievelijk: ach, de tropen!
Typerend is een slotregel als deze: ‘weer rijdt het heimwee door de stomme
straten’. Het heimwee is een ding, het rijdt zelfstandig door de straten.22
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In de vele kritieken op het dichtwerk van Brandt die ik las, was Rodenko de enige
die op dit manco heeft gewezen. Niet eerder is - naar mijn mening - iemand zo dicht
bij de kern van zijn poëtisch werk gekomen ... het heimwee als ding, dat de weg
afsluit van de dichterlijke wortels in ‘de verontrustende diepten van het menszijn’.
De dichter als een ‘gevangene van de vorm zoals hij een gevangene van zijn heimwee
is.’23
Maar zijn kritiek eindigt niet in mineur, want hij signaleert in de (toen) nieuwe
bundel Tussen steen en bamboe een zekere vernieuwing waarbij achter het statische
heimwee een nieuwe existentiële problematiek naar voren komt. Ik vertelde u al dat
Rob Nieuwenhuys ook gewezen heeft op een nieuwe ontwikkeling in zijn werk,
zonder dat in extenso toe te lichten. Ik meen dat een intensieve bestudering van het
hele poëtische oeuvre van Brandt wel eens zou kunnen aantonen dat het voornaamste
bezwaar van Rodenko - het heimwee als ding - gaandeweg uit zijn werk is verdwenen
en dat daarvoor een en ander in de plaats is gekomen. Maar zoiets vergt een
verdergaande en diepere studie dan mijn korte aanzet daartoe.
Wat ik heb willen aantonen is dat de kritiek op het werk van Willem Brandt altijd
een wat merkwaardig karakter heeft gehad, en dat er bij de critici sprake is geweest
van een zekere vooringenomenheid, ingegeven door de toon van zijn journalistieke
werk. Zelfs Du Perron zou men hiervan kunnen betichten, al kan men ter verdediging
aanvoeren dat zijn kritiek was gebaseerd op twee bundels en dat de latere critici
konden beschikken over ruim een dozijn bundels, waarin een ontwikkeling te
signaleren is.
Nog een aspect van die eerste kritiek uit 1938. Du Perron schrijft dat de dichter
strenger had moeten schiften en dat hij in plaats van ruim honderd gedichten - de
oogst van de bundels Oostwaarts en Tropen - een en ander had moeten beperken tot
ruim veertig gedichten.24 Ik denk dat hij gelijk heeft gehad en ik heb daar in zekere
zin het bewijs voor gevonden.
Een van de latere bundels is getiteld Reizend achter het heimwee. Het is niet een
dichtbundel in de gebruikelijke betekenis van het woord, maar een bloemlezing uit
de periode 1938-1955, die verzorgd werd door de dichter Ed Hoornik, die tevens een
verhelderende inleiding schreef. In deze bundel staat het sterkste en mooiste dat er
na een zware schifting overbleef en dat als geheel een zeer positieve indruk achterlaat.
Voor de mensen die de kennismaking met het werk van Brandt willen hernieuwen,
kan ik deze bundel aanraden: Reizend achter het heimwee, verschenen in 1955 bij
C.P.J. van der Peet te Amsterdam, en dankzij een aantal herdrukken bij de
gespecialiseerde antiquariaten nog leverbaar.
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Heimwee als ding
Ik meen te hebben aangegeven dat, wat ik eerder aggraverende kritiek heb genoemd
van Du Perron, Nieuwenhuys en Rodenko in feite niet zo aggraverend is geweest.
Het was immers de dichter zelf, die lang bleef volharden in een afwisseling van
prachtige beelden en gemeenplaatsen. Ook heb ik laten zien dat de kritiek van
Rodenko - ‘Het heimwee is een ding’ - een veel deugdelijker criterium is om tot de
kern van zijn poëzie door te dringen. Verder ben ook ik van mening dat zijn latere
bundels een veel positiever beeld tonen. Want ondanks alle kritiek op het werk is
Willem Brandt toch een belangrijk dichter te noemen binnen de canon van de
Indisch-Nederlandse letterkunde. Hij heeft poëtisch verslag gedaan van een leven in
de tropen rond de twee wereldoorlogen.
Ik maak hierbij even van de gelegenheid gebruik om er op te wijzen dat zijn bundels
Binnen Japansch prikkeldraad uit 1946 en Indonesische nachten uit 1947 een uniek
verslag in dichtvorm zijn van de Japanse internering en de Bersiaptijd. Het zijn bij
elkaar zo'n honderd verzen waarin deze donkere periode chronologisch gestalte wordt
gegeven. Op zichzelf al een uniek gegeven. Ik zou vanaf deze plaats willen pleiten
voor een heruitgave van dit werk, voorzien van een verklarende inleiding.
Ik wil eindigen met een korte visie op de persoon van Brandt. Mensen die hem goed
gekend hebben, zeggen dat hij een uiterst bescheiden man is geweest die zichzelf
nooit op de voorgrond plaatste en die zonder applaus nodig te hebben het werk deed
waarvoor hij zo geschikt leek: dat van krantenman, dichter en Vrijmetselaar. Een in
dit verband illustratieve anekdote staat in het boek van Aya Zikken: Voor het vandaag
werd, ontmoetingen met schrijvers in de jaren zestig uit het jaar 2000. Zij hield
destijds literaire avonden. Op een van die avonden droeg ook Willem Brandt uit zijn
werk voor. Haar herinnering aan het optreden van Willem Brandt op die avond lijkt
mij tekenend voor zijn hele werk en leven. Willem Brandt is haar eerste gast en Aya
Zikken schrijft:
‘Dit is Willem Brandt,’ zeg ik tegen het publiek. ‘Negenentwintig jaar
gewerkt in de koloniën, een dichter, nu voor eeuwig reizend achter het
heimwee.’ En ik citeer:
Hij was een groot en machtig Deliplanter reusachtig standbeeld in
tabakskebon
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Brandt aan bureau (Collectie Wim Klooster, Amsterdam).

kalkwit op vochtig groen, met rode handen regeerd' hij koelies, regen,
wind en zon.
De dichter neemt het dan van mij over en draagt de rest van het vers voor.
Wie zou dat beter kunnen doen dan deze emire-builder zelf? Na het applaus
reist hij af, achter zijn heimwee aan.25
Maar wel eerst op het podium verschijnen, het werk doen waarvoor je bent
uitgenodigd en dan weer snel en geruisloos verdwijnen. Dat was typisch Willem
Brandt.
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Poffertjes in Passoeroean
Louis Couperus in Indië
Sophie Zijlstra
Inleiding
In 1899 is Louis Couperus, toen 35 jaar en al een bekende schrijver, samen met zijn
vrouw naar Indië gereisd. Er is over de periode dat hij daar was, men spreekt altijd
over een jaar maar feitelijk zijn het elf maanden geweest, niet veel bekend. Hij heeft
er, ‘voor het heil der mensheid’,1 twee boeken geschreven: Langs lijnen van
geleidelijkheid en De stille kracht. Twee boeken, in elf maanden tijd, hoewel de
laatste scènes van De stille kracht in 1900 in Nice of Den Haag geschreven zijn.2
Voor mijn roman Mevrouw Couperus, die in 2007 bij uitgeverij Contact is verschenen,
heb ik onderzoek gedaan naar die elf maanden omdat zij een belangrijke rol spelen
in mijn boek.
Voornamelijk door de ‘grote’ Indische kranten te lezen en te kijken in lokale
kranten, voor zover die er nog zijn, heb ik een aantal nieuwe data en feiten met
betrekking tot het Indische verblijf van Louis Couperus en Elisabeth Couperus-Baud
gevonden. Ik denk niet dat het bestaande beeld van deze unieke, productieve elf
maanden hierdoor wezenlijk zal veranderen, maar het wordt wel completer.

Aankomst
Louis en Elisabeth, Betty zoals hij haar altijd noemde, arriveerden op 6 april 1899
om 12.00 uur met de boot ‘La Seyne’ in Tandjong Priok. ‘De bekende schrijver,
Louis Couperus, die, zoals men weet, het plan opgevat heeft een reis over Java te
maken, is gister per fransche mail alhier gearriveerd en heeft zijn intrek genomen in
hotel Wisse’,3 meldde het Bataviaasch Nieuwsblad. Hotel Wisse, toen nog vrij nieuw,
lag tegenover het cavaleriekampement ‘Djaga monjet’,4 de apenwacht, waar de man
van Wilhelmina Baud, de jongere zustervan Elisabeth, Willem Wijnaendts van
Resandt op dat moment cavalerie-officier was. Zij woonden in een officierswoning
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Familiefoto uit 1899. Uit Rob Nieuwenhuys. Baren en oudgasten. Tempo Doeloe - een verzonken
wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870-1920. 2e herz. dr. Amsterdam: Querido,
1988. Van links naar rechts: Willem Wijnaendts van Resant, Wilhelmina Baud, Jhr. (Willy) Baud,
mevr. Baud-Steenstra Toussaint, Couperus, Elisabeth Couperus-Baud.

aan Rijswijk nummer 3.5 Er vond daar een hereniging plaats die voor Elisabeth
ongetwijfeld veel heeft betekend. Zij zag haar moeder, mevrouw Baud-Steenstra
Toussaint, haar broer Willy, met wie zij samen bij haar grootouders in de Sophialaan
12 in Den Haag was opgegroeid na het overlijden van haar vader in 1883, en haar
zuster, na jaren gescheiden te zijn geweest, weer terug. Gezamenlijk poseerden zij
voor een foto.
Over haar broer las ik in het Couperus-archief van Anton Vogel het volgende:
‘Broer Willy is niet goed terecht gekomen.’ Wat daar precies mee bedoeld wordt,
weet ik niet, mogelijk bedoelde Vogel dat Willy in maatschappelijk opzicht niet veel
bereikt heeft. Hij is in Zwitserland overleden. Maar het was ook een grapjas: toen
Elisabeth achttien jaar werd, hingen Willy en Louis haar ondergoed aan het balkon
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van het huis van opa en oma Baud aan de Sofialaan. Toen de foto genomen werd,
was hij employee op een suikerfabriek in Gabroe, Blitar, op Oost Java. Zijn moeder
woonde bij hem in. Louis en Betty zouden in augustus nog een week op de
suikerfabriek logeren, toen het echtpaar Valette verhuisde van Tegal naar Passoeroean.
Maar dat was in augustus. We zijn nu nog in april.
Na een kort verblijfin hotel Wisse logeerde het beroemde paar bij de oudste broer
van Louis, John Ricus junior, in Meester Cornelis waar John Ricus assistent-resident
was. Volgens een vriend van Couperus een ‘grovert’ en een ‘first-rate buffel’ en zijn
vrouw ‘een naar, walgelijk vet wezen’.6 Het zal maar over je geschreven worden!
Ze zijn daar niet lang gebleven. Of dat met genoemde kwalificaties te maken heeft,
is niet bekend.

Buitenzorg
Met Pinksteren zijn ze toeschouwers bij de paardenraces in Buitenzorg en te gast op
het bal dat de gouverneur-generaal ten paleize geeft. In de Javabode van dinsdag 23
mei 1899 wordt nauwkeurig verslag gedaan van de verschillende paardenraces: er
werd gestreden om de Gouverneurs Generaal beker, de Gentleman-race en de maiden
ponybeker. Verder schrijft de krant:
In de vooravond viel een zware regenval, van te voren aangekondigd door
een sluier van witdonsige nevelen om het groene hoofd van de Salak7.
Onder de invloed van deze slagregen was het bal in het paleis niet zo druk
bezocht als anders het geval pleegt te zijn. Maar het was er vriendelijk
zijn in de oude danszaal met haar gewast djatihouten parketvloer, waarin
het zachte licht van honderden waskaarsen zich weerspiegelde, neervallend
uit de zwaar vergulde kroonluchters. Het was een stukje koloniale
grootheid: de 72-jarige prins Aquasi Boachi van de westkust van Afrika
in vriendschappelijk gesprek met den solosche Pangeran Ario Mataram,
die tijdens de inhuldigingsfeesten zijn broeder, den soesoehoenan,
vertegenwoordigde bij H.M. de Koningin. Een hoffelijk man, die
javaansche prins, die het Nederlands vloeiend spreekt en daarin nog
overtroffen wordt door zijn gade, de kleindochter van den ouden regent
van Manondjaja. Ook Louis Couperus, de door velen gewaardeerde
symbolist, was met zijn echtgenote onder de gasten, de aandacht trekkend
door de fluwelen col van zijn rok en zijn als in was geboetseerde masker.
Z.E. en mevrouw van
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der Wijck bewogen zich met de hun aangeboren gemakkelijkheid onder
de gasten, die zich tot ongeveer half een kostelijk amuseerden. Toen zij
huiswaarts keerden, scheen de maan vriendelijk door Buitenzorgs' lanen
en wierp zilveren glimpen over de open ruimten in den geurigen
Plantentuin, waarin touggèrets hun hoogste lied uitzongen.
Volgens een journalist van het Bataviaasch Nieuwsblad heeft Couperus tijdens dit
bezoek aan Buitenzorg inzage gehad in het verslag over de stenenregen, die in februari
1831 had plaatsgevonden in de ambtswoning van Van Kessinger, de assistent-resident
van Soemadang.8 Deze stenenregen heeft zijn weg gevonden naar De stille kracht.

Tegal
Na Buitenzorg vertrok het echtpaar Couperus naar Tegal, een kleine havenplaats op
midden- Java gelegen aan de Javazee. Zwager Gerard Valette was daar
assistent-resident. Zijn vrouw, Trudy Valette was de lievelingszuster van Louis. Ze
logeerden bij hen en hun drie kinderen. Hier vierde Couperus op 10 juni zijn 36e
verjaardag. Op 13 juni schrijft Couperus aan zijn uitgever Veen: ‘wij blijven hier
langen tijd ...’.9 Dat was het plan maar het zou anders lopen, omdat Valette het bericht
kreeg dat hij per augustus benoemd was tot resident van Passoeroean, een plaats aan
de Oost-kust van Java.10
Over de logeerpartij in Tegal is het een en ander bekend door het verslag van een
andere logee, Keetje Serrurier, die overigens zelfde romans van Couperus niet gelezen
had omdat haar ouders haar dit verboden hadden.11 Van haar weten we dat Couperus
iedere dag met zijn nichtje Edmée Valette wandelde, de jongste dochter van Gerard
en Trudy. Zij had een slechte gezondheid en is jong gestorven. Hij schreef in die
periode, van juni tot juli 1899, iedere dag aan Langs lijnen van geleidelijkheid, een
roman waarvoor hij het plan ruim een jaar eerder had opgevat.12 's Morgens vroeg
zat hij op de zijgalerij, waar men voor hem een wastafel met een marmeren blad had
neergezet, urenlang te schrijven. Hij schreef ‘ononderbroken, rustig, zonder
doorhalingen of aanvullingen’. Deze herinnering van Keetje is niet helemaal correct,
want in het originele manuscript van Langs lijnen staan juist veel doorhalingen en
correcties.13
De broer van Gerard Valette, Adolf, in het dagelijkse leven secretaris der residentie
Batavia, logeerde er ook. Een vrolijke, jonge vent die enthousiast meedeed aan
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alle activiteiten die Louis en Trudy samen bedachten. Een graag geziene gast was
ook de huisarts, Karel Ellinger, aan wie Couperus later als hij in Lausanne verblijft,
een exemplaar van De stille kracht laat sturen.14 Als dank voor zijn goede zorgen;
want Betty en Louis hadden beiden malaria opgelopen, omdat het gezelschap
regelmatig 's avonds met een tafel en een paar stoelen naar de vuurtoren liep om
daar, in het geheimzinnige schemeruur, geesten op te roepen ... Een half jaar later
hadden zij er nog last van!15

De Hare Majesteit Borneo
Keetje herinnerde zich ook nog het volgende: ‘Toen een Nederlands oorlogsschip
de haven van Tegal aandeed en de officieren een feestelijkheid ten huize van de
resident moest worden aangeboden, besloot men enige fragmenten van Racine's
Esther voor te stellen.’

Tableau-vivant van Esther. Uit: Rob Nieuwenhuys. Baren en oudgasten. Tempo doeloe - een verzonken
wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870-1920. 2e, herz. dr. Amsterdam: Querido,
1998.
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Omdat deze avond een cruciale rol speelt in mijn roman ben ik op zoek gegaan naar
het schip en de bemanning. Het enige schip van de Nederlandse marine, dat in de
periode juni-juli 1899 Tegal heeft aangedaan was de Hare Majesteit Borneo. De
Borneo was tijdens een expeditie op zoek naar geschikte schietterreinen in, aan de
Javazee grenzende, residenties.16 In het scheepsjournaal van deze expeditie is te lezen
dat het schip op 29 juni 1899 aankwam op de rede van Tegal: ‘Om 9.45 uur officieel
bezoek van de Resident van Tegal. Salueren deze autoriteit bij het van boord gaan
met 11 schoten.’17 Gerard Valette bracht uit hoofde van zijn functie een bezoek aan
het schip en nodigde daarbij de officieren uit voor een feestelijke avond in de
residentie, waarvoor de repetities al dagen aan de gang waren. Het moet voor de
officieren een merkwaardige gebeurtenis zijn geweest om in zo een kleine plaats ‘in
de rimboe’ op een tableau-vivant getrakteerd te worden. Er is een foto van deze
voorstelling gemaakt waarop de acteurs te zien zijn. Keetje had de rol van Esther,
Hans Ellinger, de zoon van de dokter, was sleepdrager en Edmée Valette ‘suivante’.
Controleur Ketjen speelde twee rollen, die van Mardochée en van Aman. En Louis
zelf speelde de rol van koning Assuérus, een van de hoofdrollen.
In Tegal heeft Kapitein-luitenant ter zee Jan Bollaan behalve een gezellige avond
ook een geschikt terrein gevonden waar al in augustus van hetzelfde jaar
schietoefeningen gehouden werden.18 De volgende dag voer de Borneo naar Cheribon.

Lancelot
Ook Lancelot is in Tegal opgevoerd en komt terug in De stille kracht. De datum van
deze opvoering heb ik jammer genoeg niet kunnen achterhalen. Over de acteurs die
op de foto van het evenement te zien zijn, zijn de meningen verdeeld. Volgens mij
staan op deze foto: een onbekende vrouw, ‘de pracht van een jonge employee in de
suiker’,19 nog een onbekende vrouw, Adolf Valette als Lancelot, Trudy Valette, twee
kinderen, Louis Couperus zelf als Merlijn, een onbekende vrouw als Guinevere en
Gerard Valette in een bijrol. Ik ben er van overtuigd dat de Merlijnfiguur Couperus
is en niemand anders. Hier kan ik helaas geen aanwijzing voor vinden anders dan
mijn overtuiging.
Al snel na het bezoek van de Borneo ontvangt Gerard een telegram met zijn
benoeming en promotie tot resident van Passoeroean. Het huishouden wordt
opgebroken en gezamenlijk reizen de Valettes en de Couperussen per boot naar
Soerabaja. Daar splitsen ze voor een korte periode op. De Valettes reizen naar
Passoeroean,
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Tableau-vivant van Lancelot. Uit: Rob Nieuwenhuys. Baren en oudgasten. Tempo doeloe - een
verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870-1920. 2e, herz. dr. Amsterdam:
Querido, 1998.

Betty en Louis gaan naar de broer van Elisabeth, Willy, in Gabroe, Blitar, naar de
suikerfabriek waar hij werkt. Hier ziet Louis de hadji met de witte tulband in de
badkamer die dwars door de deur heen verdwijnt.20 We zien hem terug in De stille
kracht, onderhuids voortdurend aanwezig en op het einde triomferend. Tijdens zijn
verblijf op de suikerfabriek heeft hij aan Langs Lijnen gewerkt en waarschijnlijk de
Papandajan beklommen.21 Na dit uitstapje logeren de Couperussen opnieuw bij de
Valettes, deze keer in Passoeroean.

Passoeroean
Op 9 september schrijft Couperus vanuit de residentiewoning aan zijn uitgever: ‘Ook
heb ik zeker het plan een Indische roman te schrijven uit de ambtenarenwereld, en
mijn zwager, de heer Valette, Rezident van Passoeroean, en die zeer veel van
litteratuur houdt en vroeger ook wel eens geschreven heeft, zal mij helpen aan alle
gegevens,
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Heerenstraat in Pasoeroean, die model heeft gestaan voor de Lange Laan in Laboewanggi in De
Stille Kracht.

die ik noodig mocht hebben. Maar dit gebeurt pas later en is nu ook nog een geheim:
spreek er dus niet over.’22 Op het moment dat Couperus deze brief schrijft, werkt hij
nog aan Langs lijnen, dat hij onwaarschijnlijk snel afmaakt. Al op 8 oktober begint
hij aan De stille kracht.23
Het blijkt dat Couperus, meer nog dan ik aanvankelijk dacht, uit eigen ervaring
geput heeft voor De stille kracht. Aanvankelijk heeft Trudy Valette model gestaan
voor de persoon van Eva Eldersma. Dit blijkt uit het volgende voorbeeld. Resident
van Oudijck vraagt Eva Eldersma in De stille kracht om een ‘weldadigheidsfeest’
te geven. Aanleiding hiervoor zijn zowel de strijd die geleverd wordt in Transvaal
tussen de Boeren en de Engelsen als de zeebeving bij Ternate. Eva belooft dit te
doen. Dan lezen we het volgende:
Iets te doen, iets op touw te zetten, iets tot stand te brengen, haar artistieke
energie te uiten was haar lust en haar leven, was haar de troost in het duffe
Indische leven. Want hoewel zij veel in Indië had liefgekregen en mooi
vond, miste het so-
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ciale leven voor haar, haar kleine clubje uitgezonderd, alle bekoring. Maar
nu, op groote schaal te bereiden een feest waarvan men tot in Soerabaia
zou hooren, streelde hare ijdelheid en hare werklust.24
Als Trudy inderdaad zoveel op Eva Eldersma leek, moet het haar veel plezier hebben
gedaan dat de Soerabaya Courant op vrijdag 17 november het volgende meldde:
Uit Passoeroean vernemen we dat de aldaar gehouden fancy-fair ten
behoeve van Ceram en de Transvaal gehouden, in alle opzichten
welgeslaagd mag heeten. De kraampjes waar de poffertjes, saucijzen,
broodjes, haringsla, bowl, koffie enz. te krijgen was, waren spoedig
uitverkocht en de opbrengst ± f 1500 geeft een goed denkbeeld van de
royaliteit van Passoeroean's ingezetenen, uit Bangil toch vereerden slechts
weinigen de stad met hunne tegenwoordigheid. De familie Valette komt
de eer van het feest toe benevens den dank van allen die aan de feestvreugd
deelnamen.
Zelfs poffertjes blijken literair bruikbaar materiaal te zijn... In De stille kracht lezen
we over de fancy-fair:
Toen eindelijk had de fancy-fair plaats. Op het tooneel van de sociëteit
had Eva georganiseerd een serie van drie tableaux uit de Artur-Sage:
Viviane, en Ginevra en Lancelot; in den tuin was in het midden een
Madoereesche prauw, in den vorm van een Viking-schip, waar men punch
à la romaine dronk; een naburige suikerfabriek, nog altijd pret makende,
bekend om den joligen toon die er heerschte, had gezorgd voor een
komplete Hollandsche poffertjeskraam - als een heimwee-wekkende
herinnering aan Holland: de dames als Friesche boerinnen, de employés
van de fabriek allen als koksjongens gekleed; en de emotie voor Transvaal
was gevierd door een Majuba-heuvel met heeren en dames in fantastisch
Boeren-kostuum. Van de immense zeebeving in Ternate was geen sprake,
hoewel de helft van de opbrengst aan de geteisterde streken was toebedacht.
Onder de lichtende lolengfestoenen, die slingerden boven de tuin was een
groote pret en lust tot veel geld uitgeven, vooral voor Transvaal.25
Van deze passage is waarschijnlijk geen woord verzonnen. Louis Couperus had de
fancy-fair, die zijn geliefde zuster met zoveel enthousiasme uit de grond had gestampt,
van het begin tot het einde meegemaakt. Trouwens, in Tegal had Trudy Valette ook
al een fancy-fair georganiseerd, destijds ten behoeve van het Semarangsche weeshuis.26

Indische Letteren. Jaargang 23

216
Ten slotte dit nog: ook de zeebeving heeft plaatsgevonden. Op 30 september 1899
vond er een zeebeving bij Ceram plaats, er kwamen volgens officiële gegevens 3864
mensen om het leven.27
In de maanden oktober, november en december werkt Louis hard aan zijn Indische
roman.
Eva Eldersma was in een stemming van lusteloosheid en spleen als zij nog
nooit in Indië had ondervonden. Na al haar arbeid, drukte, succes van de
Fancy-fair - na de huiverende angsten voor opstand - sluimerde het plaatsje
gemoedelijk weer in, als was het weltevreden weer te kunnen dommelen
als altijd. Het was December geworden en de zware regens begonnen, als
altijd, den vijfden December: de regenmoesson, onveranderlijk, trad in op
St. Nicolaas.28
Of hier ook sprake is van overeenkomst tussen het personage Eva Eldersma en Trudy
Valette kan ik niet beoordelen. Wel denk ik dat Louis Couperus de Indische wereld
om hem heen, de gebeurtenissen, het weer en de stemmingen bijna synchroon in De
stille kracht heeft verwerkt.
Begin januari nemen Betty en Louis afscheid van de Valettes. Ze reizen met de
boot terug naar Batavia en logeren opnieuw bij John Ricus. Hiervandaan schrijft hij
aan zijn vriend Ram:
Ik heb hier trots de warmte, die ons beiden niet meeviel, veel gewerkt voor
het heil der mensheid: een roman, spelend in Italië, en een andere uit de
Indische binnenstad, zullen dit jaar in De Gids verschijnen!!! Je ziet, ik
doe wat ik kan en wat ik moet. Ik deed gaarne wat anders, maar ik kan
niet anders dan sprookjes schrijven over onbestaanbare nimfen en
bestaanbare mensen.29
Op 2 maart vertrekken Louis en Elisabeth uit Batavia met de boot La Seyne, dezelfde
boot als waarmee ze gekomen zijn. In Singapore stappen ze over op de Indus en in
Colombo op de Polynésiën die hen naar Marseille brengt, waar ze op 25 maart
aankomen. De manuscripten van De stille kracht en Langs lijnen van geleidelijkheid
reizen in de hutkoffer in het ruim met hen mee. Stel je voor dat die koffer ...

Tijdsbalk: 6 april 1899-2 maart 1900
06 april

Aankomst per ‘fransche mail’, de boot
La Seyne, te Batavia, Hotel Wisse

17 april

Brief uit Meester Cornelis, bij zijn oudste
broer John Ricus Couperus, aan zijn
uitge-
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ver, de heer Veen, ‘Wij genieten van een
heerlijke warmte, na een zeer
voorspoedige en prettige reis en zenden
beiden u onze hartelijke groeten.’
22 mei

Pinksteren, paardenraces in Buitenzorg,
Louis en Elisabeth zijn toeschouwers bij
de races en gasten op het bal van
gouverneur-generaal van der Wijck

13 juni

Brief uit Tegal, bij G.J.P. Valette, aan de
heer Veen, ‘Wij logeeren hier nu
verrukkelijk bij mijn zwager en komen
wat op adem ...’

29 juni

Aankomst van het marineschip de Hare
Majesteit Borneo, opvoering van Racine's
Esther

6 juli

Benoeming G.J.P. Valette m.i.v. 10
augustus tot resident van Passoeroean

20 juli

Vendutie van de inboedel van de familie
Valette30

07 augustus

De Valettes en de Couperussen komen
met de boot Van Imhoff aan in Soerabaja

10 augustus

Brief uit Blitar, suikerplantage van Willy
Baud. Couperus maakt daar de
geheimzinnige schim in de badkamer mee

9 september

Brief uit Passoeroean, bij G.J.P. Valette,
aan de heer Veen. In deze brief meldt
Couperus zijn plannen om een Indische
roman te schrijven

30 september

Zeebeving bij Ceram

8 oktober

Couperus begint aan de Stille Kracht

16 oktober

Brief uit Passoeroean, bij G.J.P. Valette,
aan de heer Veen, ‘Ik ben nu begonnen
aan mijn Indischen roman uit de
ambtenaarskringen ...’

November

Fancy fair t.b.v. de slachtoffers van de
zeebeving te Ceram en voor Transvaal,
georganiseerd door Trudy Valette

15 november

Brief uit Passoeroean, bij G.J.P. Valette,
aan de heer Veen, ‘Die Indische roman
vordert goed en ik hoop het werk af te
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hebben vóor wij in Febr. Indië vaarwel
zeggen.’
07 januari

Vertrek van Louis en Elisabeth uit
Soerabaja naar Batavia met de boot De
Carpentier

11 januari

Verloving Constance Valette met
Friedrich Bibberle

18 januari

Brief aan zijn uitgever uit Meester
Cornelis, bij zijn broer John Ricus, ‘De
Indische Roman: De Stille Kracht zal
vermoedelijk wel nog voor ons vertrek
afkomen. Ziet U er niet tegenop, zoowel
de Lijnen van Geleidelijkheid als De Stille
Kracht beide dit jaar uit te geven?’

31 januari

Brief aan zijn vriend Ram uit Batavia31

21 februari

Brief aan zijn uitgever uit Batavia, ‘De
Indische roman is niet klaar gekomen
maar toch bijna: het is den laatsten tijd te
onrustig om te schrijven.’

2 maart

Vertrek van Louis en Elisabeth naar Nice
met de boot La Seyne
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Uitnodiging
Op vrijdag 20 februari 2009 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse
Letterkunde weer een lezingenmiddag.
Let op: het programma begint om 15.00 uur en eindigt om 18.00 uur.
Het programma zier er als volgt uit:
15.00 uur

Opening.

15.10 uur

Wim Willems: Vondsten en valkuilen. De
biografie van Tjalie Robinson.

15.40 uur

Frank Okker: Wat deed Madelon op 5
november 1951? Over de biografie van
M.H. Székely-Lulofs.

16.15 uur

Pauze.

16.45 uur

Vilan van de Loo: de Indische heldinnen
van Melati van Java (1853-1927).

17.30 uur

Discussie.

18.00 uur

Sluiting.

Plaats: Universiteit Leiden, gebouw 1175 (Lipsius), Cleveringaplaats 1, zaal 028.
De toegang is gratis.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
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