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[Nummer 1]
Redactioneel
Op 11 november 2007 hield onze Werkgroep op Bronheek het symposium Het kind
dat wij waren. De Indische jeugd in de literatuur; de toen gehouden lezingen zijn
gepubliceerd in Indische Letteren van juni 2008. Intussen hadden wij de leden van
de Werkgroep, die normaal gesproken vooral als toehoorders bij onze lezingen
aanwezig zijn, uitgenodigd om in reactie op dat symposium hun eigen verhaal te
vertellen. Dat gebeurde op 14 december 2007 in Leiden. Inge Dümpel, Frans
Schreuder, Cisca Pattipilohy en Nico Vink brachten met hun persoonlijke verhalen
nuances aan in het geijkte beeld. Eens te meer werd duidelijk, dat dit beeld van een
onbekommerde, paradijselijke jeugd de nodige nuancering behoeft. Voor sommigen
was die jeugd helemaal niet zo idyllisch. Daarom willen wij deze ‘niet-canonieke’
lezersbijdragen graag een plaats in ons blad geven, ter ondersteuning en verdere
uitwerking van wat het symposium heeft opgeleverd.
Op 4 november 2008 is in de Verenigde Staten de schrijver en literatuurhistoricus
E.M. (Monty) Beekman overleden. Hij was een groot kenner van de Indische
literatuur, en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de studie van ons vakgebied.
In deze aflevering treft u een In memoriam aan.
Verder willen wij nog uw aandacht vestigen op de lezingenmiddag die op 5 juni
in Leiden zal worden gehouden. Het programma vindt u elders in dit nummer.
Ten slotte kunnen we u alvast mededelen dat ons jaarlijks symposium op Bronbeek
ditmaal zal plaatsvinden op zondag 8 november. Het thema is: Ooggetuigen. In de
vorm van lezingen, gesprekken en beeldmateriaal willen we aandacht besteden aan
de verslagen van hen die het Indische leven, van historische momenten tot alledaagse
dingen, van nabij hebben meegemaakt. Nadere informatie volgt in het
septembernummer.
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Rumphius in Massachusetts
In memoriam E.M. Beekman (1939-2008)
Peter van Zonneveld
Op 4 november 2008 overleed in zijn woonplaats Northhampton, Massachusetts, de
69-jarige E.M. (Monty) Beekman, emeritus-hoogleraar Germanic Languages aan de
Universiteit van Amherst in Massachusetts. Hij was een groot kenner van de Indische
literatuur en liet een imposant oeuvre na dat nog lang zijn betekenis zal blijven
behouden. Namens de redactie en de redactieraad van Indische Letteren, die zijn
dood als een groot verlies hebben ervaren, hierbij een kort ‘In memoriam’
Hij werd in 1939 in Amsterdam geboren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd
hij van zijn ouders gescheiden. Als kind moest hij voedsel stelen om te overleven.
Na deze moeizame periode werd het gezin herenigd. Toen zijn vader een betrekking
kreeg in Indonesië en het gezin, waarin Monty allesbehalve gelukkig was, meeging,
maakte hij kennis met een totaal andere wereld. De natuur van de tropen is hem altijd
blijven fascineren. In 1957 vertrok hij naar de Verenigde Staten, waar hij een groot
aantal verschillende baantjes had: in het leger, in de olie, achter de bar en op een
laboratorium. Intussen studeerde hij Engels en Vergelijkende Literatuurwetenschap
in Berkeley en Harvard, waar hij in 1968 zijn Ph.D behaalde. In datzelfde jaar ging
hij doceren in Amherst, aan de Universiteit van Massachusetts, waar hij in 2003
afscheid nam.
Hij schreef twee romans, twee dichtbundels en een groot aantal studies over
moderne Nederlandse en Indische literatuur. Tussen 1981 en 1988 verscheen in
twaalf delen zijn Library of the Indies, waardoor men in het Engelse taalgebied kon
kennismaken met de hoogtepunten van de Indische literatuur. In zijn monumentale
studie Troubled Pleasures (1996) werden die hoogtepunten van alle kanten belicht
en in een internationale context geplaatst. Hij bracht de overeenkomsten tussen de
Indische letteren en die van het Amerikaanse zuiden in kaart, analyseerde de
vernieuwende verteltechnieken die hier werden toegepast en wees nadrukkelijk op
de Romantische traditie binnen de koloniale literatuur. De Nederlandse vertaling
verscheen in 1998 onder de titel Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit
Nederlands-Indie 1600-1950. Maar zijn grootste prestatie moest toen nog komen.
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De laatste jaren van zijn leven richtte hij zich meer en meer op het werk van Georg
Everhard Rumphius, de blinde ziener van Ambon, de natuuronderzoeker die in de
zeventiende eeuw flora en fauna van de Molukken in kaart heeft gebracht.

E.M. Beekman.

Rumphius, geboren in 1627, stierf in 1702. Diens D' Amboinsche Rariteitkamer
verscheen pas na zijn dood, in 1705. Het Amboinsche Kruidboek, dat zeven delen
zou beslaan, zag eerst het licht tussen 1741 en 1755. Monty Beekman wilde dat
Rumphius ook in de Engelstalige wereld de bekendheid zou krijgen die hij verdiende.
Daarom begon hij met de vertaling van de Rariteitkamer, die hij in 1999 bij Yale
University Press kon publiceren onder de titel The Ambonese Curiosity Cabinet. Het
boek is internationale erkenning en waardering te beurt gevallen. In dat jaar verscheen
ook een klein boekje van zijn hand dat mij dierbaar is. Het is de tekst van een lezing,
het heet A Different Magic. What a Naturalist Taught a Novelist en het gaat over de
inspirerende invloed van Rumphius op Maria Dermoût. Intussen was Beekman al
begonnen met het heidense karwei om het complete Kruidboek eveneens in het Engels
te vertalen. Ook dat is hem gelukt. Als voorproefje verscheen in 2003 het voorbeeldig
uitgegeven boekje Rumphius' Orchids. Kort voor zijn dood kon het complete
manuscript bij Yale University Press worden ingeleverd. The Ambonese Herbal zal
binnen afzienbare tijd het licht zien.
Monty Beekman was een kleurrijke, eigenzinnige persoonlijkheid. Hij kon zich
buitengewoon opwinden over wat hem niet beviel, en dat was veel. Hij beschikte
over een enorme werkkracht en heeft op zijn vakgebied een prestatie geleverd die dat kun je zonder overdrijving zeggen - ongeëvenaard zal blijven. Persoonlijk leerde
ik hem kennen via Rob Nieuwenhuys, met wie hij goed bevriend was. De paar keren
dat hij en zijn vrouw Faith mijn gasten waren, heb ik hem leren waarderen als een
bevlogen en inspirerende man, dol op jazzmuziek en de natuur, koppig, eigenwijs,
gedreven en hartelijk. De laatste jaren is hij, lijdend aan een ernstige ziekte, meer en
meer zelf Rumphius geworden. Net als zijn grote voorganger zal hij de publicatie
van zijn magnum opus niet meer beleven. Maar het mag een troost zijn om te weten
dat hij gestorven is in het besef dat hij zijn levenswerk heeft voltooid.
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Een Indische jeugd of een jeugd in Indië
Ingrid Dümpel
De volgende ochtend vroeg, terwijl de dauw nog op het gras ligt, trekken
ze het binnenland in. Moeder en Floortje in een tandoe, die door twee
ploegen van Boeginezen gedragen wordt. [...] Het is maar een kleine stoet,
die door het grote en woeste binnenland van Zuid-Celebes intrekt, heuvels
op en af, langs smalle bergpaden en dichtbegroeide ravijnen, door
uitgestrekte alang-alangvelden, waarvan de hitte als uit een open oven hen
verschroeiend omtrilt.
Zowel moeder als Floortje besluiten zo'n tocht per tandoe nooit meer te maken.
In de eerste plaats vinden ze het niet prettig, dat menselijke wezens, al zijn
ze nog zo onbeschaafd, haar moeten dragen. In de tweede plaats is de hitte
meer dan ondragelijk onder het lage tentdakje, dat geen zuchtje binnenlaat.
In de derde plaats moeten ze zich voortdurend schrap zetten uit vrees bij
een onverwachte schok eruit geslingerd te worden.1
Als kind in de vijftiger jaren heb ik het kinderboek Floortje verslonden. Onbewust
voelde ik dat het iets meer was dan een verhaal over een Indisch kind (Floortje's
moeder is Indisch) dat met haar ouders op verre buitenposten in Indië woont, in
tempo doeloe rond 1900. Als kind was Floortje mij dierbaar omdat het niet ging om
een Nederlands gezin. Een dergelijk gezin woonde in een goede buurt, het leven
verliep meestal rustig en kalm. Omdat het gezin Van Berkel in of vlak bij het
soldatenkamp woont, is het ook doelwit van opstandelingen. Floortje lijdt dezelfde
ontberingen als haar ouders. Floortje en haar ouders wonen in een huis van gedek,
niet direct een huis voor een Nederlands gezin in de tropen.
Als volwassene las ik Floortje anders en dacht: ‘het zijn weer een handjevol
Hollanders dat de lokale bevolking onder de duim houdt.’ Natuurlijk wist ik toen
nog niets van perspectief. Nu begrijp ik dat er een Hollands en een Indisch perspectief
is in jeugdboeken. Ondanks zoeken is het mij niet gelukt te achterhalen of schrijf-
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ster Sophie Roskes Indische is. Zij toont wel kennis van de adat en gebruiken van
het gebied waar de vader van Floortje is gestationeerd. Haar beschrijvingen van het
goeds dat de Hollanders daar hebben gebracht (‘daar werd wat groots verricht’), doen
vermoeden dat zij Nederlandse is. Ik lees er soms een rechtvaardiging in.
Waarschijnlijk is er een tussengebied en lukt het de Hollandse auteur het Indische
perspectief te benaderen. Een tussengebied waardoor de roman op verschillende
manieren gelezen kan worden. Floortje is niet een erg duidelijk voorbeeld van een
Indisch perspectief, maar was voor mij een eye-opener voor het Indische perspectief
in de letteren. Misschien vanwege het verschil tussen een jeugd in Indië en een
Indische jeugd.

Een Indische jeugd
Vaak wordt er geen verschil gemaakt tussen een jeugd in Indië en een Indische jeugd.
Indisch wil zeggen dat je een Indonesische ouder of voorouder hebt, je bent
‘gemengd’. Van binnen word je verscheurd, omdat je solidair bent met je Indonesische
voorouder, maar je ouders willen dat je je Hollands gedraagt - ook al zijn ze zelf
nooit in Nederland geweest - en sturen je, wanneer de financiën het toelaten, naar
concordante scholen met Nederlands als voertaal. Dat verhoogde immers later je
kans om een treetje hoger te komen in de koloniale maatschappij. Alleen: je bent en
blijft van gemengd bloed. Velen voelden zich daardoor minderwaardig. Op een enkele
uitzondering na bleven Indische mensen tot de middenklasse behoren.
Daarom is een Indische jeugd en een jeugd in Indië cruciaal verschillend. Een
Indische jeugd betekent dat je opgroeit op een Indische manier, dat je taalgebruik
varieert van overdreven goed Nederlands tot petjoh, dat je een Indische cultuur van
binnen uit leert kennen en uiteindelijk ook een Indisch perspectief hanteert.
Ook is er een verschil tussen een jeugd voor of na de Tweede Wereldoorlog. Voor
de oorlog was de maatschappij sterk eurocentrisch gericht. De Hollanders hadden
de macht en dat merkte je door de alom aanwezigheid van de Nederlandse taal en
de wetgeving, de aanwezigheid van Nederlanders in het straatbeeld en de hoge
functies die zij doorgaans bekleedden. De plaats van de Indo in die maatschappij
was vrijwel altijd enkele treden lager. Toch werden mijn Indische ouders lyrisch als
ik vroeg wat het betekende ‘kind in Indië’ te zijn geweest. Mijn ouders spreken dan
ook van een gelukkige jeugd. Mijn moeder groeide op in een weeshuis, geleid door
Nederlandse
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nonnen. Er was rust en orde. Mijn vader groeide op in een gezin waar financieel veel
mogelijk was. Zijn vader werkte bij de Volkskredietbank, zijn moeder was één van
de eerste vrouwen die chauffeerde. Als moeder van zes zonen had zij een reputatie
hoog te houden. ‘Ma, wat gaat u langzaam’, jutten de zonen haar op. En dan gaf zij,
mijn oma, gas. We spreken van 1917.
Op het symposium Het kind dat wij waren. De Indische jeugd in de literratuur,
gehouden op 11 november 2007 sprak Pamela Pattynama over de herinneringsknoop
van Indische nostalgie. ‘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. Veel oud Indië-gangers werken mee aan de mythevorming
rond een blijkbaar onweerstaanbaar beeld [...]. 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.’2
Pattynama noemde onder meer de schrijfster Lin Scholte, een anak kolong. Zij
groeide op in een gezin dat in armoede moest leven. Toch noemt zij haar jeugd
‘paradijselijk’. Deze herinneringen in levensverhalen, egodocumenten of films
vastgelegd sluiten pijnlijke feiten en emoties uit, waardoor mythes ontstaan. En naar
mijn mening sluit Indisch in Indië ook Hollanders in Indië uit. Die ander kan nog
zo begrijpend, sympathiek of welwillend zijn, maar die ander is niet eigen, niet
Indisch. Er is een deel van Indisch in Indië dat alleen door Indische mensen begrepen
kan worden. Dat geldt ook voor de literatuur. Er is Indische literatuur, die alleen door
Indo's geschreven, verteld en begrepen kan worden. Er is een Indische stem in de
literatuur die alleen Indische mensen werkelijk begrijpen. Totoks, ook al werken ze
honderd jaar aan een biografie, kunnen dat niet, want hoe kun je begrijpen dat een
Indo Hollandser dan Hollands moet zijn om in zijn eigen land maatschappelijk
geaccepteerd te worden!
Een Indische jeugd in Indië was anders. Huis, tuin en portemonnaie waren in de
regel minder ruim. In die uitgebreide Indische families had je de ‘verwentantes’ en
-ooms, waaronder soms een belandahater. Hij kwam niet zichtbaar in opstand, maar
uitte in vertrouwde kring zijn ongenoegen, bijvoorbeeld over een misgelopen
promotie. Met Hollandse kinderen kon beperkt worden omgegaan, met elkaar spelen
was niet altijd vanzelfsprekend. Indische kinderen zelf stelden zich ook terughoudend
op, meestal ingegeven door de ouders. Een Indisch kind woonde soms dichter bij
een kampong en zag het wayangspel en hoorde de gamelan in de verte en groeide
op natuurlijke wijze tweetalig op.
Wie de afstand tussen Indisch en Hollands niet erkent, denkt koloniaal en negeert
ervaringen van generaties Indische mensen. Wij hebben een stem. Een Indische
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stem en die wordt pas de laatste decennia luider en gehoord!

Ik vergelijk daarom mijn eigen Indische jeugd met die uit enkele boeken die een
jeugd in Indië beschrijven. Allereerst De Canneheuveltjes, een verhaal uit het Indische
kinderleven van Marie Ovink-Soer. Het eerste deel van de serie verscheen in 1912.
Hoofdpersoon Fritsje gaat graag met baboe Tidjem op bezoek bij haar moeder Bok
Sidin. Zij woont in de kampong, heeft zachtbruine ogen en een onsmakelijke mond
vanwege het sirih pruimen. ‘Maar Fritsje zag die monden zoo veel in zijn omgeving,
dat hij er gewend aan was, er volstrekt geen aanstoot aan nam.’ Lopend door de
kampong ziet Fritsje hoe de mensen wonen en werken: vrouwen batikken, moeders
met kinderen met dikke rijstbuikjes, de karbouwenjongetjes. Dat laatste lijkt Fritsje
wel wat, vooral omdat je dan niet naar school hoeft te gaan.
En Fritsje bouwde luchtkastelen, en droomde er van, toen hij in zijn frisch
wit bedje lag, welverzorgd en trouw behoed; omringd door de gemakken
en de weelde, die hij zijn leven lang gekend had, en waarvan een
karbouwenhoedertje zelfs niet wist, dat zooiets ter wereld bestond.3
Marie Ovink-Soer beschrijft de doerian als volgt: ‘een sterk verkoelende, leelijk
riekende vrucht, waar de meeste Indische menschen en kinderen dol op zijn.’ Een
wonderlijke beschrijving. Tante Letje, of Nonna Duijk, die na veel kinderjuffrouwen
voor de moederloze Canneheuveltjes komt zorgen, is een ‘typisch’ Indische tante.
Ze straft niet, ze sust, paait en verwent. Het is een stereotiep beeld van een jeugd in
Indië van een Hollands kind. Waren deze boeken populair onder Indische kinderen?
Meestal wel. Bovendien waren toen de kinderboeken die zich in Indië afspeelden
allemaal geschreven door Nederlandse auteurs. Maar Indische kinderen hebben ook
een eigen beleving.
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Mijn eigen jeugd
Ik heb een Indische jeugd gehad en dus kreeg ik ook de onderhuidse wrok en stille
berusting mee. Hoe zag mijn jeugd eruit? Op de lagere school kwam de juf terug van
verlof en leerde ons met hernieuwde ijver liedjes als ‘Hollands vlag, je bent mijn
glorie’. De lees- en leerboeken gingen over Nederland, over Ot en Sien en Pim en
Mien. Mien bijt in een appel en niet in een jambu air, die ook fris en sappig is. Een
appel was voor een doorsnee Indisch gezin overigens onbetaalbaar. In de vijfde klas
van de lagere school kregen wij het leesboekje Zonnebloemen (1939), speciaal
samengesteld door K.J. Danckaerts en Diet Kramer voor de Indische Lagere School
want ‘de samenstellers hebben gedacht aan de bijzondere eisen, welke in dit land
aan een leesboek gesteld moeten worden.’ Dus werd daarin opgenomen naast
sprookjes en een verhaal dat op Texel speelt, een verhaal over de Krakatau.
Zonnebloemen was een gunstige uitzondering.
Op de HBS was de focus uitsluitend gericht op Nederland; op de Rijn voeren
Rijnaken. Dat ontlokte een klasgenoot de vraag: ‘En wat op de Tjiliwung?’ Op de
HBS kregen wij Nederlands van Mère Veronique, al meer dan twintig jaar werkzaam
in Indië. Toen zij op een dag het gedicht ‘De akelei’ ging behandelen, stak een
klasgenote haar vinger op en vroeg wat dat was. Een bloem, legde Mère uit en liet
een afbeelding van een akelei zien. Waarop mijn klasgenootje opmerkte: ‘Lelijk ach,
Mère, waarom niet een gedicht over de melati of de kambodja?’
Hoe schreef een Indische auteur over zijn jeugd? Loes Nobel (Surabaya, 1931)
schreef een ontroerende scène in Huil niet om een belanda, een verhaal over een
onmogelijke liefde van een Indisch meisje voor een Hollandse man. De scène speelt
zich af op de speelplaats van een school in het vooroorlogse Indië.
‘Jij hoort bij de witten,’ klasseerde ik hem. Hij knikte. Ernstig. Begon toen
te lachen, misschien opgelucht. Hij wist nu zijn plaats. [...]
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‘Jij kan niet bij mij komen spelen, zegt mijn moeder, omdat je bruin bent.’
‘Ja, jij bent wit maar je mag toch wel bij mij komen spelen.’
‘Ja, maar dat kan ook niet ... zegt mijn moeder.’ [...] Wij gingen dichter
bij elkaar zitten. Ik stak mijn hand uit en legde die naast de arm van Ruurt.
Hij begreep het gebaar.
‘Ik vind jouw bruin heel mooi.’
‘Ik vind jouw wit ook mooi.’ [...]
Dat Ruurt te verlegen was om uit zichzelf een toenaderend gebaar te maken
begreep ik toen wellicht al.
Behoedzaam, met de toppen van mijn vingers beroerde ik zijn blanke huid.
Nooit meer in mijn later leven heb ik dit zo spontaan, met zo'n zuivere
innigheid kunnen doen. Nog vrij van vooroordeel, onwetend nog van
onoverbrugbare kloven tussen blank en bruin, die aan beide kanten van
generatie op generatie zijn doorgegeven, gaf ik mijn vingers de vrijheid
over een blanke huid te gaan, ingetogen, in een stille bewondering.4
Ams houdt van Indië van M.J. van Marle-Hubregtse gaat over een Nederlands gezin
dat in Semarang woont. Vader heeft een goede baan, moeder zorgt samen met de
djongos, wasbaboe, kokki en de binnenmeid dat alles op rolletjes loopt in het gezin.

Ams zit op de HBS samen met Soedarso, een Javaanse jongen van goede komaf.
Alleen bevoorrechte kinderen van Javaanse ouders konden een HBS bezoeken. De
omgang is vriendschappelijk.
‘Wij hebben toch maar een fijn land,’ zei Ams tevreden.
‘Maar dit is jouw land toch niet,’ zei Soedarso rustig.
‘Is dit mijn land niet?’ zei Ams verontwaardigd.
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‘Holland is toch jouw land’ en Soedarso keek, wat verlegen over de uit
werking van zijn woorden, Ams aan. ‘Holland,’ zei Ams, ‘Holland is het
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land van Vader en Moeder, die zijn daar thuis. Maar ik niet, ik hoor hier.’
[...] ‘Hier hoor ik,’ herhaalde ze, ‘ik ben toch hier geboren. Ik houd toch
van de bergen en de mensen hier!’
Soedarso keek naar Ams, zoals ze daar stond op de bergtop en hij voelde
een diepe genegenheid voor dit blonde meisje van een ander ras, dat hem
zo eenvoudig als kameraad had aanvaard en nu ook zijn land tot het hare
maakte.
‘Ik wist niet,’ zei hij zacht, ‘dat je dit zo beschouwde. Ik dacht dat voor
jullie Holland je eigen land was.’5
Zo lagen de verhoudingen, ook voor kinderen. In veel Indische jeugdboeken van
Nederlandse auteurs speelt de Hollandse huiselijke gezelligheid een belangrijke rol.
Vaak geven de auteurs ook informatie over de Indonesische cultuur, maar zij schrijven
over een wereld die zij niet van binnenuit kennen. Daarom wordt die wereld van een
Indisch of Indonesisch kind altijd van buitenaf beschreven in termen waarvan je je
af kunt vragen hoe een Indisch kind die las en interpreteerde.

Indië wordt Indonesië
Al bracht de oorlog een duidelijke cesuur aan, Indië werd natuurlijk niet meteen
Indonesië. Mijn Indische jeugd speelde zich af in die overgangswereld van Indië
naar Indonesië en ik was zowel toeschouwer als deelnemer. Langzaam verdwenen
de Nederlanders uit het straatbeeld en de Nederlandse taal uit het dagelijkse leven.
Als Indisch kind voelde ik dat weggaan voor ons ook een optie was, maar tegen een
hoge prijs, hoger dan voor de Hollanders, die immers niet volledig geworteld waren.
Zij kenden de luxe van het geruststellende weten: ik kan weg als ik wil. Wij zullen
het nooit zeker weten, maar zouden zij voor altijd in Indië gebleven zijn, als ze het
land niet hadden moeten verlaten?
Het was intussen 1954. Op de radio hoorde je ‘Inilah Radio Republik Indonesia
dengan warta berita’ maar op school leerden wij nog steeds dat de Rijn bij Lobith
Nederland binnenstroomt. Wij werden nog steeds omringd door bediendes die om
strijd ‘hun’ kind verwenden, door de warmte, de schitterende natuur, de guna-guna
verhalen en dat alles in een multi-culturele samenleving. Een samenleving waarin
juist Indische ouders niet zelden de omgang met Indonesische kinderen verboden.
Voor mij voelde dit als het ontkennen van een deel van je eigen afkomst. Toen de
HBS werd gesloten in 1957, maakte ik de overstap naar de Sekolah Menenga Atas,
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de SMA, waar onderwijs werd gegeven in het Bahasa Indonesia. Dat was wel even
wat anders dan het Indonesisch dat je dagelijks sprak met bediendes of op straat. Ik
heb lang van binnen gehuild om de HBS-deur die voor mij neus werd dichtgeslagen
en de schoolboeken die werden verbrand. Ik vond het niet erg om naar de SMA te
gaan, wel dat ik geen keuze had. Op het schoolplein zongen wij nationalistische
liederen.
Tanah airku tidak ku lupakan
Yang terkenal selama hidupku
Biarpun saya pergi jauh
Tidak 'kan hilang dari kalbu
Tanahku yang ku cintai
Engkau ku hargai.6

Indië was Indonesië geworden. Later besefte ik dat die onvrijwillige overstap een
blessing in disguise is geweest. Ik leerde op de SMA over de Indonesische cultuur
en ik leefde daar in een werkelijke multiculturele samenleving omdat Chinezen,
Javanen, blank én bruin, allen dezelfde school konden bezoeken. Er waren geen
aparte Inlandse of Chinese scholen meer!

Conclusie
Was een Indische jeugd of een jeugd in Indië wel zo gelukkig? Waarom wordt er
meteen een roze bril opgezet? Hoe bestaat het dat ondanks gedwongen afscheid en
bittere ervaringen de herinneringen aan Indië alleen maar zoet zijn? De scheidslijn
tussen blank en bruin was scherp. Pamela Pattynama stelt dat met Oeroeg van Hella
Haasse de eerste na-oorlogse herinnering aan een jeugd in Indië in de Nederlandse
literatuur verschijnt. ‘Met Haasses populaire debuut zijn “kinderen in een Indisch
landschap” de Nederlandse literatuur binnen komen wandelen [...]. Oeroeg luidde
ook de liefkozing van de “Indische jeugd” in: het werd niet alleen een vertrouwd,
maar ook een geïdealiseerd en geromantiseerd motief.’7 Toch ben ik van mening dat
wie niet Indisch is een ‘Indische jeugd’ niet werkelijk kan beleven en navoelen. Dit
is dermate ingewikkeld dat ik zou willen dat aan dit onderwerp eens een symposium
wordt gewijd. Een symposium waar uitsluitend Indische sprekers het woord voeren.
Zij mogen Indisch-Indisch, Indisch-Hollands, Indisch-Chinees of Indisch-Indonesisch
zijn, maar zij zullen in ieder geval een Indische blik - perspectief - geven.
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Er moet meer ruimte komen voor het Indische perspectief en Indische thema's in de
literatuur. Indische stemmen klinken anders, namelijk Indisch. En wat dat is, kan
alleen iemand die zelf Indisch is ten volle begrijpen. Ik heb iets willen zeggen over
de Indische stem, een Indische jeugd en een jeugd in Indië. Iets, er valt nog veel te
zeggen. Ik verlang ook naar een bloemlezing over een Indische jeugd vanuit Indisch
perspectief, door Indische mensen samengesteld. Er is nog veel te doen.
Ingrid Dümpel is docente Engels geweest maar is nu journaliste en schrijfster van
kinderboeken over haar jeugd in het na-oorlogse Indonesië. Zij schreef en speelde
de theatermonoloog Ja, ik wil ... eigenlijk niet waarin een vrouw terugkijkt op haar
gearrangeerde huwelijk. In het vervolg Zij wilde niet is de moeder van de vrouw aan
het woord. De band met haar geboorteland onderhoudt Ingrid Dümpel door het
vertalen van werk van Indonesische dichters en schrijvers en door ontmoetingen met
Indonesische auteurs.

Eindnoten:
1 Sophie L.J. Roskes, Floortje, Leiden: N.V. Leidsche Uitgeversmaatschappij 1948, p. 79, 80.
2 Pamela Pattynama, ‘Laat mij voor één keer schaamteloos terugverlangen...’ De
herinneringsknoop van Indische nostalgie’. In: Indische Letteren 23 (2) (2008), p. 50.
3 Marie Ovink-Boer, De Canneheuveltjes in Indië, Gouda: Van Goor & Zonen, z.j. p. 31, 32.
4 Loes Nobel, Huil niet om een Belanda, Breda: De Geus, 1991, p.33, 34.
5 M.J. van Marle-Hubregtse, Ams houdt van Indië, Deventer: W. van Hoeve, z.j. p. 196.
6 Tanah airku, gecomponeerd door Ibu Sud. Vrij vertaald: ‘Ik zal nooit mijn vaderland, mijn
geboortegrond vergeten, ook al ben ik er heel ver vandaan. Land dat ik bemin, land dat ik zo
waardeer’. Deze term werd gebruikt om aan te geven dat het Europees (Nederlands) Lager
Onderwijs in Nederlands-Indië aansloot bij het Middelbaar Onderwijs in Nederland, en het
Middelbaar Onderwijs in Indië aansloot bij het Hoger Onderwijs in Nederland, zodat er geen
problemen ontstonden als een leerling verder ging studeren in Nederland.
7 Pattynama 2008, p. 53.

Indische Letteren. Jaargang 24

13

Zon- en schaduwzijden van een jeugd tussen twee culturen
Frans Schreuder
Ik ga niet uit van een bestaand overzicht van het thema van de Indische jeugd in de
literatuur, maar geef mijn eigen ervaringen weer. Natuurlijk kan men beter spreken
van Indische jeugden: er waren immers verschillen, afhankelijk van afkomst, milieu,
leeftijd en waarje woonde: in de stad, de binnenlanden of in de bergen. Ik ben
nagegaan welke Indische ingrediënten aan bod zouden kunnen komen in een eventueel
te schrijven autobiografie. Nu dus nog virtuele literatuur. Mijn titel zou zijn: Zonen schaduwzijden van een jeugd tussen twee culturen tot de Japanse tijd. Dat betekent
tot mijn twaalfde jaar. Hoofdlijnen in mijn boek zouden zijn: het gezin, het wonen,
de verschillende bevolkingsgroepen, het klimaat, de school, het spelen en spellen en
tenslotte de taal en het lezen. Een en ander zou worden gelardeerd met ‘couleur
locale’, sprekende details en anecdotes. Hieronder een eerste schets.
Mijn vader en moeder kwamen in de jaren '20 naar Indië. Vader werkte bij de
KPM, de Koninklijke Paketvaartmaatschappij. Hij was daarmee aangewezen op de
(hete) havenplaatsen als woonplaats. Mijn zusje en ik werden geboren in 1928 en
1930 in Batavia. Vader had al Semarang en Batavia als standplaatsen achter de rug
vóór het eerste Europees verlof in 1932. Wij waren een standaard totokgezin, compleet
met Europees eten in de week en Indisch op zondag. De eigen familie zat in Holland
(we spraken nooit over Nederland), maar dat gemis werd ruimschoots gecompenseerd
door aardige en lieve zogeheten ‘aangewaaide’ ooms en tantes. Wat betreft de
woonsituatie: algemeen kenmerk van het leven in de kolonie was het regelmatig
verkassen door de gebruikelijke overplaatsingen en het Europees verlof.
Na het eerste verlof woonden wij van 1932 tot 1938 in Makassar en wel in vier
verschillende huizen. Verhuizen was eenvoudig, het meeste werk wèrd gedaan en
hoogstens kregen de muren een nieuwe ‘kapoer’-beurt en moesten de tegelvloeren
worden gedweild. Een van de onderkomens was een oud Indisch huis met in de
achtertuin een aap in een hok. Mijn zusje en ik plaagden het arme dier, en oh paniek,
op een keer brak hij los. Eigenlijk verdienden wij aangevallen te worden, maar in
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Het verlof op de Sibajak. Geheel rechts de zeebaboe.

plaats daarvan zwaaide de aap hoog aan een lamp heen en weer. Wapperend met een
doek wist de djongos hem naar beneden te krijgen en te vangen. Het gevaar was
geweken. Een uiterst merkwaardig en raadselachtig voorval deed zich voor toen ik
eens alleen op het grind in de voortuin liep en plotseling een satéstok verticaal in
mijn rechter wreef had staan. Dat moet goena-goena zijn geweest, stille kracht ...
Het kleine litteken is nog lang te zien geweest. Maar waar had ik dit aan te danken?
Toch niet alleen aan mijn lichte ongehoorzaamheid? Je mocht niet op blote kakkies
lopen omdat je daar mijnworm van kon krijgen. Een raadsel blijft het en je moet er
maar in geloven.
In 1938 volgde het tweede verlof naar Holland. Vóór vertrek was er de gebruikelijke
vendutie of lèlang, door de djongos aangekondigd in de voortuin met gongslagen.
De inboedel werd verkocht en na terugkomst werd er opnieuw ingericht. Voor mijn
zusje Kitty was er een groot kinderverdriet: het poppenhuis kon niet mee en kwam
in andere handen. Op school kenden wij rivaliteit over de boot waarmee gereisd
werd. Onze Indrapoera was kleiner dan het zusterschip Dempo waarmee een
klasgenoot ging. Voor mij viel er dus weinig te pochen. Tweemaal een maand op
zee was op zichzelf al een belevenis. De maanden in Holland bleken cruciaal voor
de gezondheid, en door de grote contrasten werd ik nu meer bewust van mijn Indische
jeugd. Enkele anekdotische voorvallen. Op straat vroeg mijn zusje bij iedere oudere
dame
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Op de zijgalerij van het ouderlijk huis te Makassar in 1937. Het voeren van de duiven uit het
Verkadebeschuitblik.

of dat nou koningin Wilhelmina was. Begrijpelijk, wanneer men weet dat de meeste
Indischgasten op vijftigjarige leeftijd met pensioen en voorgoed naar patria gingen.
Dáár werd men pas koninklijk grijs! De blozende Hollandse kinderen vonden wij,
bleekscheten als wijzelf waren, maar ‘trots’. Die deden vast rouge op hun wangen!
Wij kinderen hadden in Indië niets gemerkt van de economische crisis. Logeren in
Den Haag bij oom, tante, nichtjes en neefjes was andere koek. Oom was werkloos
en het gezin behoorde tot de ‘nette armen’. In Indië niet gewend om maar één poot
uit te steken, ging mijn zusje bij het afdrogen op een stoel zitten en eindeloos wrijven
op een bord. Uiteraard tot hilariteit van de familie. In het Hollandse klimaat werden
wij veel fitter. Heerlijk vond ik de wisselende seizoenen en de koelte. De latente
warmte die je bij je zou hebben, kwam goed van pas bij de extra strenge winter van
1938-1939. Ben landhuisje bij de hei en een fijne school, waar je overigens niet
stiefje, maar stufje moest zeggen, en waar de kinderen vroegen of bij ons de olifanten
los in de stad liepen. Het leven in Laren was voor ons leven in een ander paradijs.
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Tweede verlof in Laren in 1938.

Na het verlof volgde in 1939 overplaatsing naar het KPM-hoofdkantoor in Batavia.
Eerst woonden we in een hotel: in deze stad was altijd huizennood. Daarna verhuisden
we naar de Mentengwijk, waarvan ik onlangs een rake, maar al te ware karakterisering
las: ‘Een wijk, waar Europeanen vrijwel afgezonderd van de inheemse bevolking
een eigen wereld hadden ingericht, verbonden met het land alleen via de bedienden’.
En dat laatste contact was dan ook nog minimaal. Ik heb in mijn herinnering dat
wanneer mijn ouders 's avonds uitgingen één van de bedienden djaga was. Die maakte
ons wel eens doodsbang met verhalen over boze geesten. Mijn moeder waarschuwde
dan altijd vooraf: ‘tapi tida ada momo-momo’. Overigens, vanaf de tijd dat wij zo'n
6, 7 jaar oud waren, ontgingen mij de scherpe scheidingen
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Kinderfeest aan boord in 1939.

tussen de diverse sociale groepen en klassen niet. Ik was een beschouwelijk kind,
een waarnemer, en ervoer de situatie als verwarrend. Vooral toen ik eens, één enkele
keer, met een inlands jongetje speelde...
Het klimaat ging een grotere rol spelen. Terug in het hete Batavia sloeg het
tropische klimaat toe. Ik miste de wisselende seizoenen, de koelte en de kou. Ook
miste ik het knusse schemeren vóór het donker werd, de nu weer plots invallende
duisternis stemde me melancholiek. 's Avonds ervoer ik nóg geen verkoeling en lag
benauwd onder de klamboe. De hitte en de eeuwige koorzang van zwermen muskieten
in de kamer konden je menigmaal uit de slaap houden. En niet te vergeten was daar
de drukkende kentering, einde van het jaar, voorafgaande aan de regentijd. In de
heetste stad Soerabaja kregen dan in november de scholen zelfs vrij om ‘naar boven’
te kunnen gaan om een ‘frisse neus’ te halen. Mijn zusje en ik begonnen te kwakkelen,
zij bleef hardnekkig hoesten en ik werd geplaagd door voorhoofdsholteontsteking.
Daarbij konden wij niet transpireren. Batavia was van oorsprong een ongezond
moerasgebied en werd wel het kinderkerkhof genoemd. In elk geval, het er geboren
zijn hielp ons niet voldoende. De oplossing werd een kostschool in de bergen, in
Tjitjoeroeg boven Buitenzorg. Dat betekende buitenleven, wandelingen door
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de kampongs en over de sawah's en zwemmen bij de waterval, heerlijk. In
tegenstelling tot die beruchte kostschooltijd van Rudy Kousbroek, was die van mij
eindeloos veel beter dan de latere kamptijd. (Ik kan dus niet tot in lengte van jaren
daarover geciteerd worden. Maar goed ook, want ‘épater le bourgeois’ ligt mij niet).
Na het pensionaat kwamen mijn moeder, zusje en ik in het eveneens koele Lembang
boven Bandoeng te wonen. Hier ‘boloste’ ik een keer van het verplichte middagrustuur
en kocht aan de straat djamboe air. De hap erin bezorgde me een heel nest rode
mieren in mijn mond, dat ik op tijd kon uitspugen. De straf op de zonde?
In 1941 brak de oorlog met Japan uit en Lembang werd de gevaarlijkste plek van
de hele Archipel. Daar was onze hoogste legerleiding geconcentreerd. Wij
ontvluchtten net op tijd de berucht geworden hevige luchtgevechten boven Tjiater.
Met een taxi met spullen en het hondje, gingen we naar hotel Tjimelati in Tjitjoeroeg.
Bij elke brug had de chauffeur de opbeurende mededeling dat er dynamiet ander lag.
Door de Japanse bezetting in 1942 moesten we uiteindelijk weer richting Batavia
gaan, waar mijn vader werkte. Hij werkte zich in het zweet des aanschijns, en voor
ons was het bergklimaat dé medicijn. De omzwervingen gaven ons een afwisselend
en kleurrijk en ook wel spannend bestaan. Maar het betekende ook een danig
verbrokkeld gezins- en schoolleven. Het leven had iets tijdelijke en vluchtigs. Steeds
was het afscheid nemen van vertrouwde bekenden, schoolvriendjes en omgeving.
Niet aarden, maar aanpassen was het devies. Op school ging het leren moeizamer,
ondanks dat we overal dezelfde leerboekjes hadden: Bouman en Van Zelm voor
rekenen en Nieuwenhuis voor taal. Ik kreeg uitgebreide leerstof over Indië.
Aardrijkskunde, geschiedenis, en plant- en dierkunde via het leesboekje In en om de
dessa. Geschiedenis ging over het gadenrijk van Modjapait. Mijn woordspelige vader
noemde het land waar wij woonden dan ook het rijk van ‘Mot je nog pait’. Van
Nederland leerde ik de natuur kennen uit de befaamde plaatjesalbums van Verkade
door Jac. P. Thijsse. De Hollandse kopieerdrang bezorgde ons in de kolonie ook
Verkade's koek- en beschuitartikelen. Ook het zingen kon niet Hollandser. De teksten
in Kun je nog zingen zing dan mee konden verwarring scheppen. Zo dacht ik bij
‘Waar Gorkum rijst van ver’, dat daar in de verte ook rijstvelden oftewel sawah's
waren. Symptomatisch voor de algemeen geringe belangstelling voor Indië in het
moederland was, dat van de 153 liederen in Kun je nog zingen er maar één over de
kolonie gaat en wel op de wijs van ‘Waar de blanke top der duinen’. Het is ‘Mijn
zonnenland’, dat begint met de versregel:
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Waar het wuivend loof der palmen van de kust den zeeman groet...’ Bezongen worden
verder gouden padihalmen, de bergen en ‘Java, wondertuin van d'aarde’. Raar vond
ik het lied ‘Zonneschijn moet er toch maar altijd zijn’, terwijl die kwelgeest van een
koperen ploert juist ontvlucht diende te worden. Slechts één zelfstandig Indisch liedje
weet ik: ‘Een tjitjak kroop bij avond zijn veilig hoekje uit’.

De tjitjak
Een tjitjak kroop bij avond
Zijn veilig hoekje uit
Hij kroop toen langs de muren
Op zoek naar lekkere buit
Hij ving een lekker hapje
Een larong vet en dik
Hij viel hem in zijn smaakje
Hij was erg in zijn schik
Maar ach er kwam een tokeh
En die viel de tjitjak aan
Hij greep hem bij zijn staartje
Het scheen met hem gedaan
Maar wonder boven wonder
De tjitjak kwam weer vrij
Zijn staartje brak in tweeën
En hij vluchtte o zo blij

Op het schoolplein tijdens het speelkwartier of de ‘uitspanning’ leerde ik gelukkig
ook onvervalst Indische teksten. Daar was de dialoog: ‘Dah Jan, dah Kees, Waar jij
naar toe? Naar kamp Chinees, Wat jij daar doen? Water drinken Europees. Hoe
smaken dat? Prik prik in mijn nees’. Heette je Jan, dan was het constant: ‘Jan, kepala
matjan, kiwi kiwi boentoet ajam’. En met de Sint was het: ‘Sie hins kom de kapal
uit Spanje hij al. Hij breng ons Sinjo Kolas, hij stap al aan wal’ (wie kent het verder?).
Op het schoolplein was er ook het raadseltje: ‘Wie was de eerste klontong Chinees?
Dat was Abel, want hij liep met Kain’. Bij het knikkeren had je de blimbing, de
knikker met een figuurtje er in, lijkend op de zeer zure augurkachtige blimbing.
Vliegeren deden we op de aloon-aloon. Liefst vechtvliegeren met glastouw, gemaakt
van gestampt glas en hete beenderlijm die erg stonk: kah. Dit vliegeren deed pijn
aan je
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handen en fanatieke vliegeraars kregen er ‘leren handen’ van. Hoe fel waren de ruzies
wanneer het er om ging dat de spelregels in de diverse plaatsen verschillend zouden
zijn, zoals bij kastie. Naast de bekende bord- en kaartspellen thuis, had je de Indische
variant van monopolie. Je kon huizen kopen op Koningsplein, Braga en zo meer.
Taal zou in mijn biografie rijkelijk vertegenwoordigd zijn. Ons ABN was doorspekt
met Indische woorden, uitdrukkingen en de nodige krachttermen. Iedereen zei bultzak,
stroop, obat, ajoh, adoe, tjoba help enz. Veel Engels was er ook: plenty, mail, what
you call, like hell en ik zit short. Taalverhaspeling kon tot creatieve uitlatingen leiden:
‘blijf met je kassietangans van de baroe tjet af’, zei een buurman bij wie pas geverfd
was tegen zijn kind. Weer een ander taalfenomeen was het vernederlandsen van
werkwoorden. Eten, slapen en dragen werd dan makannen, tidoeren en piekoelen.
Bij mijzelf bestond enig onbegrip omtrent etiketten op grammofoonplaten. Bij
pianosolo en vioolsolo dacht ik: waarom nou nooit eens pianodjocja en viooldjocja?
(Over twee culturen gesproken.)
Wat lazen wij in Indië? De zogenaamde kwartjesboeken en de bekende
Kluitmanseries. Voor mij waren dat Dik Trom en Pietje Bell. Voor mijn tienerzusje
titels als Cootje zet zich schrap, De wereld draait om Jessie, Toen kwam Tjeerd en
Babs bootje krijgt een stuurman. Indische sfeer was er wel bij Ems I.H. van Soest.
Wij samen hadden het krantje Jong Indië en lazen Roeland Westwout1 van Diet
Kramer. Bij Diet Kramer zijn er Indische aspecten, zij het summier, eenzijdig en
lichtelijk karikaturaal. Het verhaal speelt voornamelijk in Holland. Ondanks dat er
in de kolonie alle soorten middelbare scholen bestonden, werden veel kinderen naar
Holland gestuurd en gingen in de kost. Voor het klimaat, maar ook om niet te
verindischen (wat dat ook zijn moge). Zo ook in Roeland Westwout de zusjes Van
den Heuvel. Lientje kan niet tegen het Bataviase klimaat en drie doktoren bepalen
dat ze naar Holland moet. Voor de arrogante, zelfingenomen Paula zal het ook goed
zijn. Paula geeft de djongos printa's, en hoe. Zij komt thuis van tennissen:
Een portier sloeg dicht, het hek knarste in zijn scharnieren, over het grint
naderden haastige voetstappen.
‘Entàng, air-es!’
‘Entàng, disini racket ... pakè klem, zeg!’
Mevrouw Van den Heuvel glimlachte. Paula, die nooit behoorlijk maleis
zou leren spreken en die toch de bedienden had gecommandeerd vóór ze
twee jaar was. Het flitste door haar hoofd: Lientje had Holland nodig,
hadden ze altijd gezegd, maar was het niet Paula, voor wie het vertrek
noodzakelijker was? (p. 29)
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Moeder bij een andere gelegenheid: ‘ik zal djeroek laten maken, jullie zullen wel
dorst hebben’. En dan:
Paula plofte neer op de divan, riep de djongos toe vlug de koele dronk te
brengen. ‘Je moet je dat toch afwennen, dat gecommandeer langs mij
heen’, zei moeder streng, ‘als ik het zeg is het genoeg. Het is een akelige
gewoonte van je, Paula. Ik wil het niet meer horen.’ (p. 30)
Maar Njonja besar had zich ook niet onbetuigd gelaten:
Vanuit de serre riep dan een heldere vrouwenstem:
‘Entàng, lampoe!’
De djongos die hurkte voor de keukendeur, legde terstond zijn strootje
weg, veerde overeind, knoopte de witte jas dicht tot onder de kin en ging,
om zorgvuldig en behoedzaam de talloze lampen te ontsteken. Hij schoof
ook de korte, donkerrode gordijnen toe voor de serrevensters. De kamer
met de ronde tafel onder de wijde, gele lampenkap kreeg hierdoor de
gezelligheid van een winterse huiskamer. (p. 25)
Ziehier uit de bestaande literatuur, in een notendop, een staaltje van ontmoeting
tussen twee culturen: koloniale habitus en de hang naar het moederland.
Aan deze en andere onderwerpen zou ik aandacht besteden indien ik mijn
autobiografie zou schrijven.

Eindnoten:
1 Diet Kramer, Roeland Westwout. Roman over jonge menschen. Amsterdam:
Uitgeversmaatschappij Holland, 1937.
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Jeugdherinneringen van een ‘Inlandse Indische’
Cisca Pattipilohy
Indische jeugd
Welk beeld mij voor ogen stond als er gesproken werd over een ‘Indische jeugd’,
heb ik mij eigenlijk nooit afgevraagd. Als men het in mijn jonge jaren, tussen 1926
en 1947, over een Indische had, was dat voor mij een nakomeling die rechtstreeks
of ergens in het (verre) verleden afstamde van een Europeaan (vader, grootvader of
voorvader) en een moeder, grootmoeder of voormoeder die voor een bepaald
percentage Indonesisch was. Dat kon variëren van één tot honderd procent. Maar
deze Indische hoorde dan wel tot de Europese of Nederlandse groep - de eerste
categorie, die der Europeanen, meest geprivilegieerde en dominante bevolkingsgroep
van Indonesië in die tijd. Uit het Statisch zakboekje voor Nederlandsch Indië 1939,
aanwezig in de voormalige bibliotheek van het Departement van Verkeer en Openbare
werken van Nederlands Indië, waar ik jarenlang gewerkt heb, blijkt dat er in 1930
zo'n 60 miljoen inheemsen waren, en maar 208.000 Nederlanders.1 Slechts vijf procent
van de autochtone bevolking kon lezen en schrijven (in ieder geval hun naam). Er
waren maar zeshonderd studenten, voor het merendeel Nederlanders natuurlijk.
Bij het begrip Indische jeugd in de periode tussen de twee wereldoorlogen,
waarover in en ook buiten de literatuur geschreven wordt, gaat het uitsluitend over
de jonge mensen uit deze hele kleine groep van de bevolking. Er was natuurlijk ook
de waarschijnlijk veel talrijkere groep Indo's of Indischen, waarvan de vader Inlander
(of Europeaan, maar zijn nazaat niet erkend hebbend) was, die het lot en de rechten
en plichten van hun Inlandse broeders en zusters deelden, en behoorden tot de derde
categorie van de bevolking, de minst bedeelde wat rechten en sociale positie betreft,
die der Inlanders. Er bestaat dan ook nauwelijks literatuur in het Nederlands,
geschreven door vertegenwoordigers van dit deel van de bevolking, die ons een beeld
kan geven van hun jeugd. Uitzonderingen zijn er echter wel. Er zijn enkele boeken
geschreven door autochtone Indonesiërs, zoals Kartini, Achmad Dja
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jadiningrat, Suwarsih Djojopoespito, Sutan Sjahrir en enkele anderen, die een heel
ander beeld geven van hun dagelijkse leven en meestal getuigen van een bepaald
niet onbezorgde jeugd.

Gelijkgestelde Inlander of autochtone ‘Indische’?
Ik ben onder meer een nazaat van zo'n ‘Inlandse lijn’, maar had het geluk geboren
te worden als de dochter van een succesvolle Indonesische ondernemer, die zichzelf
ontwikkeld had. Mijn vader was ook van feodale afkomst - hij was een afstammeling
van Molukse radja's - en had daarom toegang tot het Europese onderwijs al vanaf de
lagere school. Ook zijn christelijke afkomst zal daarbij een rol gespeeld hebben. Pas
veel later echter heb ik me gerealiseerd, dat hij daar als gelijkgestelde/genaturaliseerde
Nederlander, natuurlijk recht op had. Mijn drie broers en ik hebben dan ook vanaf
de eerste klas op een Europese school gezeten. Het was zelfs een christelijke school,
waar de screening nog zwaarder en het schoolgeld hoger was, maar door het inkomen
van mijn vader bleek dat geen probleem.
Mijn ouders hadden besloten, beiden uit ruime ervaring puttend, dat hun kinderen
van de wieg af met Nederlands als (moeder)taal zouden opgroeien. Dat kwam omdat
ze op grond van hun ruime ervaring vonden dat dit de beste basis was voor een goede
toekomst. Beiden hadden ze namelijk ook op Europese lagere scholen gezeten. Mijn
moeder had daarna MULO en een medische analisten opleiding gedaan. Mijn vader
had na de lagere school toelatingsexamen gedaan voor de KWS (Koningin Wilhelmina
School). Hij koos voor de afdeling bouwkunde - een voorloper van de HTS - en was
er ondanks veel tegenwerking en discriminatie in geslaagd een eigen bouwbureau te
vestigen, dat bepaald renderend was. Mijn broers en ik werden niet alleen opgevoed
met het Nederlands als moedertaal, we groeiden ook op in een westers georiënteerd
gezin.
Mijn moeders afkomst was buitengewoon gemengd. Haar grootvader van
vaderskant was een Armeniaan, die waarschijnlijk als handelaar naar het
specerijeneiland Banda was gekomen, het eiland waar mijn beide ouders geboren
waren. Deze Armeniaanse voorvader had de familie ook met Belgisch, Moluks en
Indisch bloed verrijkt. Mijn moeders moeder was een nazaat van een Arabier en een
Chinese vrouw, die beiden christen geworden waren. Deze hadden bovendien de
Europees klinkende naam Filippus als familienaam aangenomen, naar één der twaalf
apostelen. Hierdoor werden ze binnen de Europees-Indische groep geplaatst.
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Cisca Pattipilohy met haar broertjes. Omstreeks 1932.

Mijn vader kwam van Molukse ouders en was dus de ‘Inlander’ in de familie. Het
grappige van de koloniale administratie was, dat juist de zwarte kleine Molukker
eigenlijk Nederlander was omdat zijn vader in 1891 zijn ‘gelijkstelling’ had gekregen
en daarmee volgens de toen geldende wet Nederlander was geworden. Mijn vader
werd het jaar daarop, in 1892, dus geboren ‘uit een Nederlandse vader’. Maar tot
eind zestiger jaren van de vorige eeuw, toen hij, 76 jaar oud, naar Nederland
‘repatrieerde’, wist hij niet beter, dan dat hij Nederlands onderdaan was, dus Inlander.
Zo werd hij ook behandeld, ook op fiscaal gebied. (Dat bleek bijvoorbeeld toen ik
in 1947 mijn diploma HBS-VB had gehaald en mijn vader mij naar Holland stuurde
om in Leiden te gaan studeren. Het bedrag dat hij mij als toelage gaf moest hij toen
driemaal storten omdat hij als Inlander geen recht had om deviezeningezetene te
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zijn. Voor de f250, - die ik maandelijks in Holland kreeg, moest hij in Djakarta bij
de bank f750, - storten. Hetzelfde gold ook voor het collegegeld en voor elk ander
bedrag dat hij voor mij over wilde maken.)
Mijn moeders vader daarentegen liet zich pas in 1907 gelijkstellen en werd dus
geen Nederlander. Maar zijn zonen en die van zijn broers werden allen opgeroepen
voor militaire dienstplicht. Omdat hij echter een Europees klinkende familienaam
had (en christen was) hoorden ze automatisch tot de Indische groep. Zo is mijn
moeder in een Indisch milieu opgegroeid.

Extended family
Ons gezin verschilde misschien van een normaal Nederlands gezin vanwege het feit
dat het tot mijn tiende jaar een extended family was. Na haar huwelijk bracht mijn
moeder haar twee jongste broers en haar jongste zusje mee om in haar gezin op te
groeien en in Batavia naar school te gaan. Ze was toen 23 jaar oud. Na de ooms en
de tante zijn er nog een paar Bandase jongeren voor korte of langere tijd bij ons in

Ciska (op voorgrond) met haar broertjes en een vriendin in de tuin van het oudelijk huis in Batavia.
Op de achtergrond de auto van haar vader. Omstreeks 1933.
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huis geweest, in afwachting van een permanente woning. Bij ons was het altijd open
tafel en open (logeer)huis. In Batavia hadden we ook veel familieleden en heel goede
vrienden van mijn ouders, die dus ook bij de familie hoorden. Als er om de een of
andere reden een ‘eetfeest’ plaatsvond, dan kwamen er gemakkelijk tussen de twintig
en de veertig mensen om zich te goed te doen aan de gerechten uit mijn moeders
uitstekende Bandase keuken. Vanwege de ooms in huis kregen we van jongs af
fantastische verhalen over momohs, kuntil-anaks (kinderdieven) en andere verhalen
te horen die je nekharen deden verrijzen. Ook werden we geconfronteerd met staaltjes
van strenge opvoeding. Ik was een echte bangerd en vaak dook ik na zulke sterke
verhalen 's avonds angstig mijn bed in. Daar vond ik gelukkig mijn dikke vertrouwde
goeling waar ik dicht tegen aangeschurkt, veilig in slaap viel. Ja, ook die goeling
was een familiestuk, een onmisbaar element in ons leven waarbij je in verdriet,
vreugde of in welke gemoedstoestand dan ook, altijd steun vond.

Indisch ‘by proxy’?
In mijn schoolrapport stond voorin, onder mijn naam, dat ik ‘Inlands leerling’ was.
We waren natuurlijk geen doorsnee Inlands gezin. Zoals ik hierboven al zei, was de
groep Inlanders die een Indische jeugd hebben gehad, maar heel beperkt in aantal.
Het merendeel kwam vooral uit de feodale Javaanse en Soendase bevolkingsgroep,
maar een heel klein deel kwam uit de Buitengewesten. Feodale afkomst en een
(goede) financiële achtergrond vormden de sleutel tot een westerse opleiding en het
zich eigen maken van de Nederlandse taal. Wij, de jeugd uit het interbellum, waren
gelukkiger dan de Inlands-Indische jeugd van vóór die periode. Toen moest je vader
tot de priyayi behoren als je toegelaten wilde worden op de Europese lagere school,
zoals onder meer blijkt uit de Herinneringen van Pangeran Achmad Djajadiningrat.2
Op onze lagere school waren alle juffrouwen en onderwijzers totoks of Indisch.
Op de HBS en het gymnasium en de Europese MULO en AMS waren de leerkrachten
overwegend totoks die in Nederland waren opgeleid. Het lesmateriaal en de
leesboeken kwamen heel erg overeen met wat in Holland werd gebruikt op de scholen.
We leerden excessievelijk veel vaderlandse en Europese geschiedenis, over de helden,
geleerden, krijgsheren, kunstenaars en hun daden, uitvindingen en creaties in
Nederland en Europa.
We lazen (over) de Tachtigers en hun belang voor de ontwikkeling van de
Nederlandse literatuur. Het leek of er uit Indië niet veel heldhaftigs, kunstzinnigs,
of
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wetenschappelijks te vermelden was. In ieder geval was het niet van een zo superieure
kwaliteit dat het in de geschiedenisles vermeld werd. Ik denk dat het
minderwaardigheidscomplex van Inlanders hierdoor behoorlijk versterkt werd. Het
dunne boekje Indische geschiedenis ging bovendien ook alleen over een stel
terroristische vorsten en prinsen die in opstand kwamen tegen de VOC of het
Nederlands koloniaal gezag, hoewel hun grondgebieden vaak door hun voorgangers
onder dwang of omkoping door een contract aan de Nederlandse overheersers waren
overhandigd of door deze met geweld waren veroverd.
Ook zongen we over de malse weiden, de groene wouden, blanke duinen,
stormwinden, stoere knapen ... Ik zong graag en daarom zong ik dus van harte al die
mooie liederen mee. De melodie mocht dan mooi zijn, de inhoud zei ons niets. Het
ging niet over onze natuur en samenleving. Thuis speelden we met zijn allen
ganzenbord, mens-erger-je-niet en kwartet. We beschikten over een radio, een
grammofoon en mijn vaders collectie klassieke platen, meestal aria's uit bekende
opera's. Op pianoles speelden we Clementi, Mozart en Debussy. Gamelanmuziek
vonden we lelijk en saai, want onze smaak was naar Europees model geprogrammeerd.
Bij de Javaanse feodale jeugd werd wel vaak waardering voor en kennis van de eigen
Javaanse en Hindoese cultuur thuis bijgebracht. Maar de interesse daarvoor legde
het af tegen de belangstelling voor de Europese cultuur. En bij de interbellum-jeugd
werd dit nog minder, toen ook de films en songs uit Amerika naar Indië kwamen.
Pas in de Japanse bezettingstijd, toen de Nederlandse taal en ook andere Westerse
cultuuruitingen van de ene op de andere dag, verboden werden, kwamen we tot de
ontdekking dat er ook mooie volksliederen in allerlei dialecten, melodieen en rythmes
bestonden die herkenbare dingen bezongen als de schitterende volle maan, de
schuimende golven van de zee, de zingende bergen en het heimwee naar je
geboorte(ei)land ...

Zwembad verboden voor Inlanders
Ik was vanaf heel jong dol op lezen. Dat kwam mij heel goed van pas, want hoewel
mijn vader er moderne ideeën op na hield en hij een aardige collectie boeken op
allerlei gebied had, was hij wat zijn enige dochter betreft heel ouderwets. Ik mocht
nergens (alleen) naar toe. Ik moest mijn vertier thuis zoeken. Ter compensatie kocht
hij steeds boeken voor mij. Ik heb altijd heel veel moeite gehad met deze strengheid.
Maar later heb ik bedacht dat hij mij vooral het heersende discrimerend gedrag, de
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vooroordelen jegens en minachting voor Inlanders wilde besparen, althans in zoverre
het binnen zijn macht lag. Hij was een selfmade ondernemer, maar zou ondanks zijn
grote vakbekwaamheid nooit zo succesvol zijn geweest zonder zijn taaie
doorzettingsvermogen en grote incasseringsvermogen. Maar hij heeft geweldig op
moeten boksen tegen discriminatie en vernedering van als inferieur gestigmatiseerde
Inlanders, zoals hij in zijn memoires beschreef.3
Ik herinnerde mij een voorval uit mijn HBS-tijd uit het einde van de dertiger jaren.
Sinds mijn tiende jaar had ik een pianoaccordeon. Mijn vader had die eigenlijk voor
mijn oudere broer gekocht, die hij vergeefs aan de piano had proberen te krijgen.
Maar mijn broer had na het gedwongen jaartje pianoles toen hij negen jaar was een
grondige afkeer van muziekinstrumenten gekregen, althans om ze te leren bespelen.
Ik vond het juist een gemakkelijker te bespelen instrument dan de piano en je kon
het ook nog overal naar toe meenemen. Toen ik dertien was en op de HBS zat, kocht
mijn vader op een vendutie een veel grotere accordeon met tachtig bassen (de eerste
had er maar twaalf). Hij was wel een stuk zwaarder dan de eerste, maar paste beter
bij mijn inmiddels grotere speelvaardigheid. Ik kon daarmee ook meespelen in een
cowboybandje van school, waarmee we vaak optraden tijdens schoolavondjes. Op
een dag kwam een klasgenootje naar me toe en vroeg of ik haar accordeon wilde
leren spelen, want ze had van haar vader op haar verjaardag een accordeon gekregen
met twaalf bassen. Ze was een ijverige leerling en na een half jaar hard oefenen kon
ze ook muziek spelen die geschikt was voor haar instrument. We waren veel met
elkaar omgegaan in die tijd en goede vriendinnen geworden. Maar ik was blij verrast
toen ze mij op een vrijdagmiddag, de middag dat op school muziek werd gemaakt
en allerlei andere recreatieve activiteiten werden bedreven, vroeg, of ik de aanstaande
zondag mee wilde gaan naar de Jachtclub in het Bataviase Zandvoort, aan de Javazee.
De Jachtclub was voor hen die niet tot de kleine Europese Bataviase elite behoorden,
zoiets als een paradijselijk, onbereikbaar oord. Ik fietste die avond in een roze wolk
gehuld naar huis en viel haast stotterend van opwinding met de uitnodiging de
huiskamer binnen. Mijn vader keek me een paar minuten zwijgend aan en zei toen:
‘Daar komt niets van in. Je wordt daar als zwartje niet eens toegelaten.’ Ik keek hem
verpletterd van teleurstelling aan en begon te protesteren. Mijn vriendin had me toch
had uitgenodigd en ze was notabene de dochter van een hele hoge ambtenaar, de
officier van Justitie van het hoogste gerechtshof - ze woonden op het prestigieuze
van Heutszplein in Menteng, de elitebuurt. Ik zou toch met hun auto meegaan. Maar
mijn vader was niet te vermurwen en ik moest de volgende ochtend beschaamd aan
een niet begrijpende, teleurgestelde Ina vertellen dat mijn
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Cisca (tweede van rechts) met haar moeder, twee tantes twee broertjes in de plantentuin van
Buitenzorg. Omstreeks 1931.

vader geen toestemming had gegeven om mee te gaan naar Zandvoort. Later dacht
ik terug aan een voorval dat ik had meegemaakt toen ik tien jaar was en we in
Buitenzorg - nu Bogor - woonden. Op voorstel van twee blanke Indische
vriendinnetjes, die in dezelfde straat woonden, ging ik samen het hen naar het
zwembad in de buurt van de Plantentuin. Toen we voor het loket stonden vroeg de
oudste van de twee zusjes, die elf jaar was, om drie kaartjes. Maar de man aan het
loket gaf haar maar twee kaartjes en zei, naar mij wijzend, ‘Zij mag niet mee naar
binnen’. Ik had wel door de grond willen zakken van schaamte en voelde me heel
erg zwart. Maar mijn vriendinnetje dat er niets van begreep, zei verontwaardigd:
‘Waarom mag zij niet naar binnen, zij is mijn vriendin, we zitten samen op school
...’ Maar de man bleef onverbiddelijk: ‘Zij mag er niet in.’ Toen pakte mijn
vriendinnetje haar geld op, schoof de kaartjes terug en zei: ‘Dan gaan wij ook niet’.
Ik denk dat mijn vader me, enige jaren later, een dergelijke ervaring toen bij de
Jachtclub wilde besparen.
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Zwart=Inlander=minderwaardig
Dan was er nog het voorval in de ‘Blauwe Driehoek’. In mijn Buitenzorgtijd, van
mijn tiende tot mijn twaalfde jaar, werd ik op aansporing van mijn Indische
vriendinnetjes ook lid van de Blauwe Driehoek - een soort padvinderij-achtige club
voor christelijk protestantse meisjes waar je behalve de christelijke moraal ook allerlei
nuttige vaardigheden leerde. De leidsters heetten offie (van officier, dus een beetje
als bij het Leger des Heils). De hoofdoffie was de vrouw van de dominee van de
voornaamste kerk in Buitenzorg, en mevrouw Tjarda van Starkenborgh Stachouwer,
de vrouw van de Gouverneur-Generaal, was beschermvrouwe. We kwamen net als
de padvinderij meestal eens in de week naar de club voor allerlei activiteiten. Op één
zo'n middag werden we op zeker moment bij elkaar geroepen, want de leiding wilde
gaan tellen hoeveel Europese, Indische en Inlandse meisjes er onder de leden waren.
Mijn twee vriendinnetjes - van het zwembadincident - voegden zich, hoewel ze er
heel Hollands uitzagen, vrolijk bij de Indische groep en wenkten naar mij: ‘kom er
nou ook bij ...’, enthousiast en trots als ze waren dat deze groep lekker veel groter
was dan die van de Belanda's. En ze vonden net als ik dat ik er helemaal bijhoorde.
Ik heb me toen heel erg verward en rot gevoeld, maar me na enig aarzelen toch maar
bij het kleine groepje inlanders gevoegd, bestaande uit drie Molukse en twee
Menadonese meisjes ... Liever ‘minderwaardigheid’ zelf aanvaarden, dan er voor de
correcte statistiek nadrukkelijk naar verwezen worden!
Dat doet me nu denken aan een paar passages uit de Herinneringen van Achmad
Djajadiningrat. Deze vertelt hoe hij dankzij Snouck Hurgronje in Batavia op de school
van de heer Kruseman terechtkwam. Dat was de zesde Europese Lagere School op
Kebon Sirih, volgens de schrijver de beste van die soort in die tijd. Hij vervolgt dan:
‘Niet zonder tegenzin nam de heer Kruseman mij als leerling aan. Hij vreesde n.l.,
dat wanneer een Inlander op zijn school kwam, het gehalte van zijn leerlingen
langzamerhand zou dalen, omdat de gegoede ouders zich er door zouden kunnen
laten afschrikken [...]. De heer Kruseman zou niet graag zien dat het ruchtbaar werd,
dat er zich onder zijn leerlingen een Inlander bevond. Den eersten dag dat ik bij hem
op school kwam zei hij dan ook: “Voortaan heet je niet meer Achmad, maar Willem
van Bantam”.’4 Voor het afleggen van het toelatingsexamen voor de HBS moest hij
wel zijn echte naam opgeven. Zo werd hij op de HBS weer Achmad genoemd:
‘Nauwelijks had ik mijn vermomming afgelegd, of mijn Europeesche vrienden,
vooral vriendinnen, keerden mij den rug toe.’5 In 1900 werd Achmad Djajadiningrat
benoemd tot assistent-wedana van Bodjonegara. Daarover vertelt hij: ‘Mijn tweede
Europeesche
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Cisca met haar oude baboe en haar broertje voor het buitenhuis van de familie, nabij de
Poentjak-pas. Geheel links haar moeder. Omstreeks 1932.

chef was de Adspirant-Controleur. Deze was ongeveer van mijn leeftijd, zoodat ik
een stille hoop had, dat hij mij min of meer vriendschappelijk zou behandelen, al
was het slechts om daardoor in de gelegenheid te zijn mijn kennnis van de
Nederlandsche taal te onderhouden. Ik werd daarin echter teleurgesteld; nooit heeft
hij mij b.v. gevraagd om bij hem op een stoel plaats te nemen. Als ik een dienstzaak
met hem te behandelen had, moest ik steeds voor hem op de grond zitten.’6 Dat was
in 1900. Toen ik echter in 1939 slaagde voor het toelatingsexamen HBS, kwam in
Batavia het grootste zwembad Manggarai met een nieuwe regeling, die bepaalde dat
middelbare scholieren, ook Inlanders, lid mochten worden van het zwembad. Een
jaar daarna werd Nederland door Duitsland bezet. In maart 1942 waren het de
Europeanen die in Indië nergens meer werden toegelaten.
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Gedecultureerde jeugd
De kleine groep Inlandse Indische-jongeren (of zou je het autochtone Indische jeugd
moeten noemen?) die dezelfde scholing en opvoeding kreeg als de Europees-Indische,
groeide dus op in gezinnen waar men de kranten als de Java-Bode, het Nieuws van
de dag, het Algemeen handelsblad las, en tijdschriften als Wereldnieuws, Sport in
beeld en de Lach enzovoorts. We lazen boeken over Klaasje Zevenster, de
scheepsjongens van Bontekoe, de avonturen van Joop ter Heul enzovoorts. Maar om
de Nederlandse taal, het ABN, goed te kunnen beheersen, moest je je deze wereld,
(de ‘hunne’), (hun) cultuur, normen, waarden en de geschiedenis, de basiselementen
van ieder taal, eigen maken. Je was maar een surrogaat Nederlander. De Inlandse
Indische elite, die de kans kreeg om Europees opgevoed en geschoold te worden,
bleef toch met een ingekankerd inferieuriteitsbewustzijn zitten, welk hoog niveau je
ook bereikt had, hoe keurig je Nederlands ook wezen mocht. Een positie in
overeenstemming met de kennis, bekwaamheid en intelligentie die je bezat, of zelfs
maar waardering daarvoor, kreeg je niet. Inlanders waren daar toch nog niet rijp
voor!
Dit doet me denken aan enkele passages in Indonesische overpeinzingen van Sutan
Sjahrir. Zo schrijft hij: ‘Het is wel eigenaardig bij de Hollanders, dat ze zich zo heel
erg storen aan een hun vreemde uitspraak van het Nederlands. Zij lachen er om,
spotten er mee en ergeren er zich over’7. En: ‘de voedingsbodem voor alle
nationalistisch extremisme is de minderwaardige positie, maatschappelijk en
geestelijk, van de Indonesiërs, de wrok tegen dat op hen, de onderliggende miljoenen,
neerkijkende ras. Dat feit is met geen enkele welvaartspolitiek, met geen enkele
ethische politiek weg te krijgen. [...] De grond van hun wrok tegen de overheersers
kan alleen maar verdwijnen door de Indonesiërs meer zelfrespect te gunnen.’8
Deze inferieuriteit werd overigens ook bevestigd in de jeugdliteratuur over Indië,
want als er ‘Inlanders’ of ‘halfbloedjes’ in voorkwamen, wat heel zelden gebeurde,
werden ze beschreven op basis van het stigma dat van de (inferieure) Inlander bestond,
en zo gedroegen ze zich ook. Niet iemand die je bewonderen kon, maar waarvan je
meewarig moest toegeven: ‘Zie je wel, het kon ook niet anders, het blijft toch een ...
Inlander.’9
Veelzeggend is in dit opzicht de situatie bij het gouvernement, vlak vóór de oorlog.
N.G.B. Gouka schrijft: ‘In oktober 1938 was van het lagere gouvernementspersoneel
98,9% Indonesiër en voor het middelbare personeel was dat cijfer 98,6%. Echter, bij
de hoogste groep ambtenaren, die der academici, toonden de cijfers juist
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het tegenovergestelde beeld: 92,2% was Europeaan en slechts 6,9% Indonesiër.’10
Inlanders, ze waren eigenlijk migrant in eigen land. Aanpassen aan de Nederlandse
normen en waarden, het leren van de Nederlandse taal, aanvaarden van de
(christelijke) Europese kunst en cultuur als dominerend in het land. Het gebruik van
de nationale taal, de taal van de miljoenen Inlanders, voor onderwijs of pers, was
zeer beperkt toegestaan. Scholing voor Inlanders vanuit de overheid kwam pas in
het begin van de 20e eeuw heel langzaam op gang, en was van een veel lager niveau
dan het Europees onderwijs.
Beheersing van de Nederlandse taal (ABN) was cruciaal voor de ontwikkeling
van een Inlander en het kunnen bestijgen van de maatschappelijke ladder.
En de Inlandse jeugd ...? Die had geen jeugd. Die groeide op zonder school en
zonder boeken. Die moest al heel jong meehelpen in het gezin, door te passen op
jongere broers en zusjes, of op geiten, eenden, en andere dieren, of door het verkopen
van eetwaren, kranten, enzovoorts. Een grote achtergestelde groep: onderontwikkelde
‘migranten’.
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Cisca Pattipilohy (Makassar 1926) heeft tot 1968 in Indonesië gewoond, waar zij
werkzaam was als ambtenaar op het Departement van Verkeer en Openbare Werken.
Nadien verbonden aan de Universitet van Amsterdam, het Koninklijk Instituut voor
Taal-, Land- en Volkenkunde en het Koninklijk Instituut voor de Tropen, als
bibliothecaris en documentalist. Als eerste bibliograaf van zwarte, migranten- en
vluchtelingenvrouwen in Nederland (ZMV) ontving zij in 2002 De Triomf-prijs. Op
het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging wordt
thans gewerkt aan het ‘Pattipilohy-project’, de collectievorming met betrekking tot
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Mijn halve Indische jeugd
Nico Vink
Sobats, vrienden. Laat mij u vertellen over mijn Indische jeugd, mijn halve jeugd.
Ik zal u zeggen hoe die was. Niks Indische literaire traditie, die kende ik niet toen ik
kind was. Die speelde ook geen rol toen ik groot gegroeid over mijn halve Indische
jeugd nadacht en de herinneringen opborrelden. Ik wil u niets doen geloven. Ik wil
alleen maar vertellen hoe mijn jonge leventje toen was, wat ik me daar nu van
herinner, denk te herinneren. Uniek zoals elk leven en dertien in een dozijn zoals
enkele meer. Overdreven jubelen is mijn stijl niet. Bij mij geen
heerlijke-heerlijkere-heerlijkste toppunten van Indische zaligheid, niet de
avontuurlijkste Indische Indianenverhalen. Geen mooi, meeslepend verhaal. Geen
paradijselijke idyllische stereotypieen. Ik heb nooit genoten van de aan Indië
aangepaste Ot en Sien waarin bijvoorbeeld een tuttige koloniale papa in jas toetoep
en Ot samen met een gewillige kebon op de aloen-aloen een vlieger probeerden op
te laten. Ook de leerzame geschiedenisboekjes over ontdekkingsreizigers, zeehelden
en grondleggers van de Hollandse kolonie in Indië, over onze flinke Jan Pieterszoon
Coenen en vredelievende Van Heutszen, waren niet aan mij besteed. Ik was geen
zoontje uit een elitair Binnenlands Bestuursgezin dat de Sociëteit frekwenteerde,
maar een gewoon jong kereltje uit een doorsnee blanda gezin. Ik hunker nu niet. Ik
heb ook geen onverwerkt verleden van grote held of tragisch slachtoffer. Sorry
mythezoekers en literaire analytici, gij zult uw geluk ergens anders moeten zoeken.
Ik voel mij niet aangesproken.
Mijn verhaal gaat over mij. Het is het verhaal van een jongetje dat Niek heette.
Een anak blanda totok. Geboren in Soerabaja in 1928. Mijn Hollandse vader heette
Adriaan, roepnaam Ad. Hij was geboren in Utrecht in 1905. Na de Terschellinger
zeevaartschool werd hij jong scheepsofficier bij de Gouvernementsmarine in Indië.
En mijn Hollandse moeder Siebrigje, roepnaam Sied, werd in 1899 in Amsterdam
geboren. Na de Apeldoornse Kweekschool kwam zij via Overijssel en Drente in
1924 terecht bij het Departement van Onderwijs en Erediensten in Batavia en werd
onderwijzeres op Europese (Neutrale) Lagere Scholen en Hollands-Chinese Scholen.
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Als jonge meid in Ambon was zij gevallen voor de charmante jonge Ad die met zijn
kapal puti langskwam en aan boord een select Hollands gezelschap van Amboina op
lekkere nasi en koel bier tracteerde. En dat was zo gebleven, ook na haar overplaatsing
naar Grissee bij Soerabaja. Vandaar was mijn geboorte in het ziekenhuis in Soerabaja
maar een klein stapje. Lang duurde die relatie echter niet, ook al herinner ik mij daar
zelf niets van. Toen ik 1 was scheidden mijn vader en moeder en zij leefden nog lang
en gelukkig. Ik denk dat hun scheiding iets te maken had met mijn vader's wilde
jonge jaren, in elk Indisch stadje een ander schatje. Daarna verhuisden wij al snel
naar Lawang, gingen in 1930/31 met verlof naar Holland, keerden terug naar Indië,
naar moeders nieuwe standplaats Malang, mijn Malang. Tot 1936, ik noem dat mijn
halve Indische jeugd. En als ik Malang zeg begrijp je, ik had het minder kunnen
treffen.
In 1936, ik was amper acht, nog geen negen, sloeg het noodlot toe. Het voelde als
een mokerslag toen ik door mijn moeder op de boot naar Holland werd gezet. Op de
boot naar Holland gezet, zo zei men dat in Indië. Alsof het de gewoonste zaak van
de wereld was. Alsof je op een dag een schoolreisje maakte naar de apen in Wendit,
om de hoek bij Malang. Stel je dat eens even goed voor, acht jaar en hopla, weg uit
je vertrouwde Malang en op de boot, alleen, naar Holland, een vreemd land heel ver
weg, naar een stijl en stijf, misschien wel goedbedoelend, maar toch, vreemd
pleeggezin in een koud land, weg uit mijn warme relaxte Malang. Waarom, o,
waarom? Zo vroeg ik. Waarop moeders uitleg volgde die heel logisch leek. ‘Hoor
eens kerel’, zei ze dan, ‘we wonen nu jaren lekker in ons Malang, maar ik heb pas
uit Batavia gehoord, dat ik over een poosje naar een plaats en een school ver weg in
Indië moet. Naar Nieuw-Guinea of naar Atjeh’. En ze wees me op de kaart waar dat
was. Nou, dat was ver weg, dat begreep ik ook wel. ‘En daar, ver weg’, zei mijn
moeder dan, ‘daar is geen HBS zoals hier in Malang en ik wil graag dat je over een
paar jaar naar de HBS gaat. En in Holland heb je overal HBS-en, goeje HBS-en’. En
zij dacht, het Indisch stuivertje valt wel bij Niek, maar zo was het niet. Ik dacht ‘ik
kan best bij mijn moeder blijven, in Indië. Ook in Nieuw-Guinea en Atjeh zal het
fijn zijn. Dan ga ik daar toch gewoon naar de MULO of naar een kosthuis bij vrienden
van vrienden in Medan. Dan kon ik toch elke schoolvakantie naar huis en kan ik
mijn moeder weer zien? Ik hoef toch helemaal niet naar een ver pleeggezin in dat
verre Hollandse Enschede?’ En mijn moeder zei dan, ‘dat zijn vrienden van mij, uit
de tijd toen ik nog schooljuf was in Assen. Die zullen goed voor je zorgen’. Toen ik
op 2 december 1936 met de boottrein uit Genua in Arnhem aankwam, op dat winterse
kille perron, besefte ik in een schok dat ik ontheemd was, ook al kende ik dat woord
als achtjarig
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M.s. Marnix van Sint Aldegonde (fotocollectie Nederlands Scheepvaartmuseum, Amsterdam).

jongetje nog niet. ‘Welkom’, zeiden oom Abel en tante Fie en de rest van het
welkomstcomité. En in plaats van de warme kussen van mijn moeder en haar
vriendinnen van vriendinnen kreeg ik slappe kouwe handjes. Malang was ver weg.
‘Hoe zat dat dan precies’, zo vroeg ik mij af. ‘Wat voor vrienden waren dat dan,
die pleegouders?’ Niemand vertelde mij daar ooit het fijne van. Maar ja, ik zette
natuurlijk steeds al mijn antennes op en zo ontstond mijn beeld in de loop van de
tijd. Waar of niet helemaal waar. Ik geloofde en geloof nog steeds dat het zo was.
Als er iemand is die een beter verhaal heeft, zeg het me asjeblieft. Volgens mij zat
het zo. Begin twintiger jaren werd mijn moeder jonge juf op een Openbare Lagere
School in Assen. En op diezelfde school was ook een meester, ene Abel, Fries, mijn
latere pleegvader in Enschede. En die twee werden stapelgek op elkaar en zouden
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ook met elkaar zijn getrouwd ware het niet dat er toen een Drentse dame was, ene
Sophie, roepnaam Fie, die door die relatie heenfietste, een kind verwachtte en Abel
zijn verantwoordelijkheid nam. Die Fie werd later mijn liefhebbende pleegmoeder.
Zij was tegen mijn komst als pleegkind geweest, maar Abel had dat doorgedrukt,
waarschijnlijk om iets goed te maken. Veel wat mij in mijn Enschedese jaren, mijn
tweede halve jeugd, overkwam was mij daardoor duidelijk. En mijn moeder? Uit
liefdesverdriet vluchtte zij weg uit Assen naar het verre Indië en begon daar een
nieuw leven. Dat was mijn beeld.
En zo zette mijn moeder mij begin november 1936 in Tandjong Priok op de boot
naar Holland, op de Marnix van Sint Aldegondevan de Stoomvaart Maatschappij
Nederland. Ik mocht met een boot van de ‘Nederland’ naar Holland varen en hoefde
niet met de Rotterdamsche Lloyd, een hele eer. Moeder en ik waren eerst nog hele
flinkerds, maar toen wij afscheid van elkaar moesten nemen kwamen er bandjirs aan
tranen. En het grote schip voer weg. Een jonge mevrouw, een vriendin van een
vriendin van een vriendin, zou een oogje in het zeil houden. Maar daar kwam niet
zo gek veel van terecht, want zoals gezegd, die dame was jong. O ja zeker, soms
nam ze mij mee naar één van de dekken, naar het dek waar het zwembad was. Waar
ook veel andere passagiers hun dagen luierend doorbrachten. Mensen die zich nu
najarenlange bloedhitte in Batavia of Soerabaja of na een vereenzaamd plantersbestaan
de hele dag met alle mogelijke drankjes en kroepoekjes lieten verwennen en dat niet
erg leken te vinden. En als ik niet met die dame meemocht naar haar boeiende grote
mensenwereld en dat was vaak, dan parkeerde zij mij in de bewaakte kinderspeelplaats
op het achterschip. Althans dat dacht ze. Want ik vond het in die kinderachtige
bewaarkooi helemaal niet zo leuk. Alleen de feestelijke kinderdinertjes met
Luilekkerlandkip en Popeye de Zeeman taartjes liet ik me niet ontgaan. Voor de rest
smeerde ik hem meestal. Dan keek ik op één van de achterdekken uit over de railing
en ontdekte ik daar de twee kleinere reddingboten; beide hingen in davits goed
vastgesjord. Ik klom dan als een aap omhoog, knoopte het dekzeil een stukje los,
hees me in de boot en zat daar heel comfortabel. Droog als het regende, in de schaduw
als de zon te heet was en beschut als het hard waaide. Ik deed me tegoed aan
scheepsbeschuit en had een uitzicht, zo mooi. Ze hebben me daar nooit gevonden.
Ik vond de zee, dichtbij en ver weg en de luchten en wolken daar boven prachtig,
één en al kleur. En daar door heen o zo veel geuren. Net zo min als de eindeloze
gamelanmuziek zijn de zeeën en luchten eentonig en saai. Als je goed kijkt, luistert,
ruikt, dan vind je ze niet saai. En ik dacht, hoe kunnen mensen dat saai vinden. Ik
vond het ook geweldig als het hard ging waaien en stormachtig werd. Als de zee ruig
werd
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Nico Vink met zijn vriend Kees Staal voor het paviljoen in Malang [in boek, p. 12].

en de golven dieper en hoger. Als de wind met grote halen door want en tuig van de
Marnix gierde en daarboven losgeslagen wolken zichzelf achterna zaten. Het schip
stampte dan en slingerde en rolde over de zeeën. En ineens waren de dekken dan
leeg. De meeste passagiers waren weggevlucht en hoopten in hun kooien zeeziekte
voor te kunnen blijven. Wat dom. Want bij storm moet je juist niet je bedompte hut
opzoeken maar de friste buiten. Van verhalen van zeelieden had ik geleerd dat je bij
storm op zee vooral voor één ding goed moest zorgen, ‘één hand voor je schip en
één hand voor je zelf’. Dat bracht ik in praktijk en dat beviel me goed. Op de Passar
Malam in Malang had ik nooit gratis toegang gehad tot zoveel roetsj- en achtbanen
als toen op de Marnix in die storm op de Indische Oceaan.
Voorbij Colombo begon het goed tot me door te dringen dat Holland steeds
dichterbij kwam en dat Indië voorgoed voorbij was. Ik begon steeds meer aan vroeger
te denken, aan Indië, aan Malang, ook al was dat nog maar een paar weken terug.
Aan hoe het daar was, wat ik daar allemaal deed, hoe senang ik me daar voelde.
Van Soerabaja, Grissee, Lawang herinnerde ik mij niets. Wat kan een babytje, een
kind van één, twee jaar zich herinneren. Wat ik van toen wist, wist ik van oude bruine
fotootjes en van verhalen. We waren in 1931 net een half jaar met verlof in Holland
geweest. Volgens de foto's was het toen in Holland winter. Met een
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Nico Vink met de Indianen Rob en Hans Linschoten, op weg van Poenten naar Selecta.

warme jekker aan en een pet op was ik volgens die fotootjes in de weer met een slee
in de sneeuw. Toen kwam Malang, een geschenk uit de hemel. Een jonge mooie
plaats in de heuvels en bergen, veel koeler dan de bakkende laagvlakte van Soerabaja
beneden. Ons eerste huisje was een paviljoentje in de Oranjebuurt, in de Willemstraat,
vlakbij het grote moderne mooie Gemeentehuis dat me heel wat meer zei dan Paleis
Soestdijk in Holland. Het was ook vlakbij de kazernes, barakken, exercitieterreinen
en schietbanen van het KNIL, het Koninklijk Nederlands-Indische Leger. In die buurt
had ook de Malangse padvinderij een plekje. Al één van de eerste dagen werden een
vriendje en ik door de akela weggestuurd, omdat wij onder het spannende hek van
de schietbaan waren doorgekropen en kogels hadden gezocht van die heldhaftige
bruine Ambonese KNIL-soldaatjes. Hun avonturen leken ons veel groter dan die van
de welpen. Wij vonden het ook maar niks om om de haverklap als schapen te moeten
blèren ‘Akela, wij doen ons best’. Het was ook erg leuk om jarig te zijn. Dan gingen
we lekker naar de aloen-aloen met die wijze oude waringinboom in het midden. We
waren nog niet bij
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de aloen-aloen of we spurtten weg wie het eerst bij Toko Oen zou zijn. Want die
Chinees had het lekkerste ijs van de stad en wie het eerst was mocht het eerst kiezen.
Veel van wat wij leuk vonden vonden grote mensen misschien helemaal niet zo leuk.
Maar ik vertel lekker toch hoe fijn het was om met Kees Staal Indiaantje te spelen
in een grote punttent in de voortuin. Eigenlijk waren wij helemaal geen als Indiaantjes
verklede Hollandse jongetjes. Nee, wij waren bloedechte Indianen. Malang bleef
ook leuk nadat wij naar een nieuw modern Europees huis in de bergwijk verhuisden,
aan het Merbaboepark, niet ver van de Idjen Boulevard. Je weet wel, zo'n villa-achtig
luchtig Indisch open huis. Daar gingen we samen met vrienden van moeder, de
Linschotens, wonen. Een heerlijk huis was dat. Met veel open koele ruimten, een
platje, een mandikamer waar je met een soort emmertje in een keer een grote plens
koud water over je blote warme body uitstortte. Dat emmertje vulde je steeds in de
volle diepe mandibak. Wij mandieden twee keer, soms wel drie keer per dag en
trokken dus ook twee, drie keer per dag schone kleren aan. Heerlijk. Van half acht
tot half een was ik op school, op de Neutrale (openbare) Europese Lagere School.
Voor het heetst van de dag snel naar huis waar het middageten klaar stond.
Klaargemaakt door onze Indische kokkie. Aan bediendes geen gebrek. Samen met
de Linschotens hadden wij dus die kokkie, zij deed dagelijks ook alle nodige inkopen
op de passar. Zij was mijn lievelingsbaboe. Ik herinner me nog hoe zij vaak een liedje
voor mij zong en steeds weer en nog eens:
Boeroeng kakatoea
Hinggap di joendela
Nenek soeda toea
Giginja tinggal doea

Mijn moeder had een lieve valse zangstem, vooral als zij probeerde dit Maleise liedje
over een kakatoe en een ouwe oma met twee tanden na te doen. Maar ook als haar
‘alle eendjes zwemmen in het water’ over de veranda galmde.
We hadden natuurlijk ook een baboe voor het wassen en strijken van de was, want
met zeven blanda's in huis en drie keer per dag schone kleren aan moest er elke dag
heel wat gewassen en gestreken worden. Dan hadden we nog een baboe die de hele
binnenboel in huis fris en schoon hield, elke dag weer opnieuw. Want insecten,
mieren, kakkerlakken zijn taaie binatangs. En niet te vergeten onze kebon, onze
mannelijke bediende. Die hield de planten buiten in leven en de buitenboel onkruidvrij.
En elke dag waste en poetste hij de auto van de Linschotens. Na de lunch moesten
we een uurtje slapen, althans, we moesten een uurtje rusten. Daarna gingen
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Selecta, het mooiste zwembad op aarde.

we met zijn allen, bijna in optocht, naar het zwembad. In het zwembad had je geen
kind aan ons. Daar was het elke dag feest. Ik kon al zwemmen toen ik vier of vijf
was. Soms werden die middagen door een plotselinge heftige tropische regenbui
onderbroken. Een half uurtje, zeker niet langer dan een uur. En na het zwembad weer
naar huis, mandiën, schone kleren aan en dan eten, lekker vaak Indisch eten. Met
kipsateh geroosterd op een houtskoolvuurtje. Als je die sateh proefde rook je de
kampong. Jammer dat de stukjes kipsateh een beetje klein en dun waren. Maar ja,
dat was logisch. De kippen die in de kampong rondrenden waren immers allemaal
van die magere kippetjes.
's Middags laat zaten we vaak gezellig met zijn allen op het platje aan de voorkant
van het huis en genoten van de behaaglijke koelte. De dag was goed geweest. En als
de zon onder ging schemerde het maar kort en werd het gauw donker. Ook de straten
waren donker, want die hadden maar hier en daar een lichtpuntje. De nacht werd
zwart en vulde zich met enge geluiden en vreemde geuren. Het werd dan echt een
beetje griezelig. Dichtbij huis en verder weg lieten de gekko's zich horen, die riepen
steeds ‘gekko, gekko’.
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De bergwijk was een nieuwe Europese wijk, veel huizen waren af en al bewoond.
Maar op veel straten en ook op het middenplein van het Merbaboepark was het nog
een grote troep. Het lag daar nog vol met grote betonnen buizen voor de riolering.
Dat was voor ons een lekkere plek om verstoppertje te spelen en om stiekum onze
eerste sigaretjes te roken. En als het reclamevliegtuigje van de Malangse
sigarettenfabriek Faroka over de stad vloog en minipakjes sigaretten aan kleine
parachuutjes naar beneden wierp, dan renden we straat in straat uit om een zo groot
mogelijke buit binnen te halen.
Op school leerden we dat de Rijn bij Lobith in ons land kwam. Wat leuk. Maar
niet heus. Want bij ons, niet ver achter ons huis, stroomde de Kali Brantas. Daar liep
de smalspoorbaan van suikerfabriek Kebon Agoeng over. Wij sprongen van biels
naar biels de rivier over en beseften niet dat we bezig waren met een soort circusact
zonder trapeze. En we zwommen ook wel eens in de Brantas, samen met Javaanse
jongetjes. Of sprongen op het suikerriettreintje dat volgeladen op de rails voortdanste.
Armen vol suikerriet waren onze buit, smerige broeken en bloeses en een stevig
standje thuis deden de rest. Uit die tijd dateerde ook mijn uitroep ‘Awas, kareta api’,
waar ik iedereen die het maar wilde horen vaak op tracteerde.
In onze vakanties gingen we meestal ‘naar boven’, de nog koelere heuvels en
bergen in. Naar marktplaats Batoe waar je je ogen uitkeek, overal verse appels,
tomaten, komkommers en sla. Bijna Hollands. Wat zag de groente er door het begieten
met schoon slootwater mooi fris uit. Of we logeerden nog ‘hoger’, in het vlekje
Poenten. Daar maakten we hele ochtendtochten op kampongpaarden. Of bouwden
stenen dammen in berg-riviertjes. Ook ons zwemmen kwam daar niets tekort. Samen
met de Linschotens huurden we ook vaak nog ‘hoger’ een mooie grote
vakantiebungalow in Selecta. We maakten trektochten naar de waterval van Poejon
en naar de koffie- en kinaplantages. Als je diep ademhaalde rook je als het ware de
vers gebrande koffie en de kininetabletten. En als we er dan nog niet genoeg van
hadden gingen we nog verder naar boven, naar de warmwaterbron van de Kali Brantas,
de Soember Brantas, waar de rivier als miezerig klein stroompje begon. Maar het
leukst van al was het zwembad van Selecta met zijn hoge springplanken en de vers
gebakken kroepoek en de echte nasi rames met een gebakken ei (‘koeienoog’).
Lekkerdere kroepoek en nasi bestond er op hele wereld niet.
In het Merbaboepark had ik ook mijn eerste vriendinnetje. Een leuk zwart meisje
dat iets verderop in de straat was komen wonen. Ze was lang, bijna een hoofd groter
dan ik. Met twee grappige zijvlechtjes in haar mooie gitzwarte haar. Hoe ze heette
weet ik niet meer. Ik was vaak bij haar, want ze was leuk en erg lief. Pas later ontdekte
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Niek's Balinese maskerkop.

ik dat BPM in Indië niet alleen Bataafsche Petroleum Maatschappij betekende maar
ook Banjak Prettige Meisjes.
Ook de grote mensenwereld drong regelmatig tot mij door. Die wereld om mij
heen werd als maar groter. De Javabode lag elke dag op tafel. Ik ving berichten op
van de radio. En hoorde flarden van gesprekken van de Linschotens en moeder met
vrienden die langs kwamen. En hoorde dingen die zij belangrijk, leuk of vervelend
vonden. Van alles wat. Voetbalwonder Bep Bakhuis liet een paar jaar bij ‘THOR Tot
Heil Onzer Ribbenkast’ in Soerabaja zijn voetbalkunsten zien. De Uiver maakte een
spectaculaire noodlanding op de renbaan. Anton Mussert, Leider van de Natio-
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naal-Socialistische Beweging NSB in Holland was op ‘staatsiebezoek’ in Indië en
werd zelfs door de Gouverneur-Generaal ontvangen. Godgeklaagd. En onze Marine
waakte waakzaam over onze Javazee. Maar de meeste indruk maakte het arme
Abessinië op mij, dat door Mussolini met moderne wapens werd overvallen. Ik
tekende vellen vol laffe Italianen en dode Abessiniërs, vuurspuwende tanks en
bombarderende vliegtuigen en schreef daarbij ‘dit is gewoon gemeen’.
Soms dacht ik wel eens aan mijn vader. Maar de beelden die ik van hem had waren
veel te mooi of veel te lelijk dacht ik. Soms, als mijn vader met zijn schip in Soerabaja
lag, gingen moeder en ik met de trein naar hem toe. Dan lag ik 's nachts wakker of
droomde van kadootjes die toch weer niet kwamen. Ik vond het trouwens heel erg
spannend op zijn schip. Al die zeemannen en walslurven in zijn grote haven, al die
schepen die met iets belangrijks bezig leken te zijn, op reis naar en van verre vreemde
oorden, dat vond ik wel wat.
Op een dag gebeurde er iets vreemd. Ik kan het nog steeds niet begrijpen. ‘Indische
stille krachten’ zeiden mensen die het weten konden. Moeder en ik zouden op een
dag met de trein van Malang naar Soerabja, naar mijn vader. Zeven en negentig
kilometer, door valleien, over rivieren, langs groene sawahs, sjokkende ossen en
karbouwen, grote en kleine dessa's en een tempeltje hier en een tempeltje daar. Maar
een vriendin die dat hoorde zei tegen mijn moeder ‘Sied, doe dat niet, die trein
verongelukt. Eén van de pijlers van die en die brug over die en die rivier stort in’.
En vervolgens namen wij die trein niet en namen de auto naar Soerabaja. Geloof het
of niet, die trein is toen inderdaad verongelukt. Moeder heeft mij toen nog een paar
andere ‘stille kracht’ verhalen verteld, die nuchtere Hollanders voor onmogelijk
zullen verklaren. Maar die aangrijpende verhalen vertel ik wel een volgende keer.
Ja, mijn moeder had door al haar Indische jaren sinds 1924 beslist een paar Indische
tikken gekregen. Lief, sociaal en intelligent was ze van zichzelf, maar die tikken
maakten haar extra apart.
En zo stond ik tijden, misschien wel uren, op een dek aan de railing van de Marnix
op weg naar Holland. En kon toen niet weten dat datzelfde tekeningenboekje van
mij, waar ik eerder over vertelde, en dat mijn moeder jaren later in een blikken
trommeltje bewaarde, haar in de Jappenkampen zou helpen om fysiek basaal te
overleven.
Ook heb ik nog niets verteld over mijn bruine houten Balinese maskerkop die
moeder mij had meegegeven en die tussen een paar zachte doeken veilig in mijn
koffer met mij meereisde naar Holland. Ik heb daar nog niets over verteld want mijn
maskerkopverhaal is veel groter dan ik toen aan de railing wist. Ja sobats,
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vrienden, ik kon toen aan de railing niet weten hoe mijn maskerkop mij in mijn
tweede halve jeugd in Holland steeds weer zou helpen en opbeuren als het nodig
was. Ik wil daar hier wel iets over zeggen, het hele verhaal komt later wel eens. Alle
plaatsen waar ik maar iets over Bali en gesneden houten markerkoppen te weten kon
komen waren mij welkom. En zo kon ik daar later op de HBS in Holland een opstel
over schrijven. Maar helaas, dat opstel ben ik kwijt. Als ik mij goed herinner schreef
ik toen in dat opstel ongeveer dit. ‘Iedereen die de Goden van Bali uit een eerlijk
liefdevol hart een vers geplukt blad, een bloem, een vrucht of water bracht was altijd
meer dan welkom’. Zoiets bewoog een Balinees als hij dagelijks offers aan de goden
bracht. Verse bloemen om je heen stemden de goden gunstig, gaven jezelf, je familie,
je vrienden harmonie en evenwicht. Overal op Bali waren vruchten en bloemen. 's
Avonds was de zachte zeebries vol van jasmijn. Bloemen in het oor hoorden tot de
vaste uitrusting. Ook op tempelbeelden. Het hoofd was voor een Balinees belangrijk.
Daar woonde de geest van een mens. Om het hoofd droeg de Balinees van mijn
maskerkop een udeng, een gevouwen geknoopt hoofddeksel van batik. Met een udeng
om was een Balinees zich bewust dat het belangrijk was dat lichaam en geest rein
zijn en dat lage lusten geen kans krijgen. In het midden van de udeng van de Balinees
van mijn maskerkop was een verse kembang sepatoe bloem gestoken met blad. Bali
stond vol met deze bloemen. Rode, rose, witte, gele en oranje. De Balinees van mijn
maskerkop was gezien de gouden sierrand wellicht op weg naar een tempelceremonie
of naar een trouwerij. Misschien wel naar zijn eigen bruiloft. Welke houtsnijder mijn
maskerkop gesneden had wist ik niet. In welk Balinees dorp mijn moeder de
maskerkop gekocht had wist ik ook niet. Had mijn houtsnijder voor hij mijn kop
sneed een reinigingsceremonie ondergaan? Was hij een gewijde houtsnijder? Ontving
hij vooraf de noodzakelijke geestelijke houtsnijkracht? Was hij een begaafde
leerlingsnijder of een begenadigde meester? Had men de boom vooraf wel om
toestemming gevraagd? Had men een gunstige dag uitgekozen om de boom te hakken
en met het houtsnijden te beginnen? Mijn maskerkop was waarschijnlijk niet van
een heilige ‘hoogzwangere’ boom gemaakt maar van lichtkleurig poenyan poele
zachthout. Zacht maar sterk hout. En licht van kleur en dus makkelijk om er met een
donkerbruine kleur overheen te verven. In Enschede mocht mijn maskerkop in de
nette zondagse visitekamer hangen naast de mooie oude Friese hangklok van mijn
pleegvader. Als de nood hoog was zocht ik daar mijn maskerkop op. Als ik me
verlaten en alleen voelde. Als ik het niet meer zag zitten. Als ik verdrietig, boos,
opstandig, radeloos was. Mijn nood was hoog toen mijn pleegmoeder, tante Fie,
liefhebbend tegen
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mij zei ‘als je familie niet betaalt moet je het huis uit’. Toen zocht ik mijn maskerkop
op. Ik heb toen voor mijn gevoel een eeuwigheid bij die mooie Friese klok en bij
mijn maskerkop van moeder gestaan. Ik denk niet dat ik ooit goed zal kunnen
uitleggen hoe ik daar heelhuids, in die beschutte Indische baai, de buitengaatse storm
kon laten uitrazen.
Nico Vink (Soerabaja 1928), stuurman Java-China-Japan Lijn, drs. economie
(Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam 1954), verkeerseconomie (Noorse
Economische Hogeschool/NHH, Bergen), troubleshooter KLM Azië/Australië,
directies reclamebureaux Nijgh/Rotterdam en KVH/Amsterdam, docent aan een
Scholengemeenschap en een HEAO, dissertatie Katholieke Hogeschool Tilburg 1986
Macht en Kultuur in Marketing, Hoofddocent Marketing, Faculteit Industrieel
Ontwerpen, Technische Universiteit Delft, Visiting Professor
Kopenhagen/Denemarken, Trondheim/Noorwegen, Lódz/Polen, Tokaj University
Japan, American Graduate School of International
Management/Phoenix-Glendale-Arizona, USA. In 2007 kwam bij Walburg Pers in
Zutphen zijn boek Verbannen uit Indie (1936-1945) uit.
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Uitnodiging
Op vrijdag 5 juni 2009 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
weer een lezingenmiddag.
Het programma is als volgt:
14.00 uur:

Opening

14.15 uur:

Huub de Jonge: Een onmogelijk huwelijk.
Toneel en de emancipatie van de
Indo-Arabieren

14.45 uur:

Hendrik-Jan de Wit: Licht op Licht- en
schaduwbeelden van Franz Wilhelm
Junghuhn

15.15 uur:

Presentatie van De Nisero-affaire. Een
gijzelingsdrama in een koloniaal verleden
van Fred Lanzing (Uitgeverij Augustus)

15.30 uur:

Pauze

16.00 uur:

Liesbeth Dolk: Vindplaatsen: F.
Springers Bangkok-blues

16.30 uur:

Discussie

17.00 uur:

Sluiting

Plaats: Universiteit Leiden, gebouw 1175 (Lipsius), Cleveringaplaats 1. Zaal 003.
De toegang is gratis.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
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[Nummer 2]
Van primitieve inboorling tot medemens
Het beeld van de inheemse bevolking in de Indisch-Nederlandse
literatuur
Peter van Zonneveld
Op zondag 9 november 2008 heeft de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
op Bronbeek een symposium gewijd aan het beeld van de inheemse bevolking in de
Indische letteren. De suggestie voor dit onderwerp werd gedaan door Ewald
Zimmerman, student Indonesisch te Leiden. Aan de hand van een negental bijdragen
is getracht, de hoofdlijnen van de beeldvorming in kaart te brengen. Door de
chronologische ordening hoopten wij iets van de ontwikkeling van die beeldvorming
te laten zien. Natuurlijk waren we ons bewust dat de keuze van de onderwerpen en
de auteurs sterk bepalend is voor de uiteindelijke resultaten.
In haar bijdrage over de VOC-tijd maakt Adrienne Zuiderweg duidelijk dat de
representatie van de Javaan nogal stereotiep begon. De eerste Westerlingen zagen
inheemsen met een ander karakter en andere eigenschappen dan zijzelf. Vele van
die eigenschappen werden als negatief ervaren. Men beschouwde de Javanen als lui
en indolent, maar ook dapper en wreed, trouweloos, kwaadaardig, verkwistend en
lichtgeraakt. Onder invloed van de Verlichting begonnen sommigen in de achttiende
eeuw met andere ogen te kijken. Veel verschillen werden nu toegeschreven aan het
klimaat en de omstandigheden waaronder de bevolking moest leven: sterk onder
druk van de Javaanse bovenlaag.
Siegfried Huigen laat in zijn artikel over Pelimao, de vorst van Ceram, zien dat er
niets mis was met de begaafdheden van de Molukkers - althans in de ogen van
Valentyn. Deze wist sympathie op te brengen voor een heerser die zijn christelijke
onderdanen om zeep had geholpen en de legitimiteit van dit gebeuren welsprekend
kon verwoorden. Zo nuanceerde hij de stereotiepe opvattingen over primitieve
inboorlingen.
De overwegend negatieve beeldvorming uit de VOC-tijd zet zich voort in de
almanakliteratuur van het midden van de negentiende eeuw. Ze krijgen zelfs nieuw
leven ingeblazen nu de romantische verhalen over liefde en minnenijd veel aandacht
besteden aan Javaanse booswichten, geleid door hun dierlijke aandriften. Daar staan
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echter ook steeds positief weergegeven personages tegenover. De nuancering zet
zich voort. Sommige auteurs nemen het op voor de Javaan en willen hem tegelijkertijd
verheffen. Zo werken Verlichting en Romantiek door in de almanakliteratuur.
De bijdrage van Cees Fasseur toont aan dat de neiging het voor die bevolking op
te nemen, na 1860 aan kracht won: de Maatschappij tot Nut van den Javaan telde
kort na haar oprichting in 1866 al meer dan tweeduizend leden. Multatuli mag dan
niet blij geweest zijn met een organisatie die in christendom en vrije arbeid de
oplossing zocht voor de onderdrukking van inheemsen, zij probeerde echter wel de
doelstellingen van de Verlichting een concrete inhoud te geven. De oplossing die hij
voorstond zou zich pas later manifesteren.
Geert Onno Prins bespreekt een viertal personages uit De stille kracht. Zij maken
dan weliswaar geen karakterontwikkeling door, het zijn wel mensen van vlees en
bloed. Niets menselijks is hen vreemd. Door dit overtuigend zichtbaar te maken,
nuanceert Couperus in sterke mate het geijkte beeld. Van Oudijck mag dan handelen
uit ethische principes, de verteller toont aan dat hier de oplossing van het koloniale
probleem niet ligt en dat de inheemse personages zich hoe dan ook onderdrukt zullen
voelen. In die zin wijst zijn boek vooruit naar de onafhankelijkheid, die onafwendbaar
naderbij komt.
De ethische principes manifesteren zich op evidente wijze in de romans en verhalen
van Augusta de Wit. Zij brengt expliciet een hommage aan Multatuli, die het geweten
van de natie heeft wakkergeschud. De hebzucht van vroeger moest plaats maken
voor verantwoordelijkheidsbesef. Darja de Wever laat zien dat de Ander een
prominente rol speelt in haar werk. Javaanse hoofdpersonen vond men ook al in de
almanakliteratuur, maar hier worden ze met veel meer sympathie beschreven. Augusta
de Wit is een idealiste, die alles verwacht van een harmonieuze samenwerking tussen
Oost en West op basis van broederschap.
Van meer realisme getuigt Het land van herkomst van E. du Perron. Kees Snoek
bespreekt de manier waarop Du Perron inheemse personages ten tonele voert: met
goede én slechte eigenschappen, net zoals de Europeanen in het boek. Daarmee blijft
hij ver verwijderd van de clichématige uitbeelding van het mysterieuze Oosten zoals
je dat bij andere auteurs vindt. Wanneer Du Perron in 1936 naar Indië terugkeert,
zal hij met ‘oneindig meer sympathie en aandacht’ tegenover de Javaan staan.
Pamela Pattynama noemt Maria Dermoût een van de weinige koloniale auteurs
die stelselmatig inheemse personages een stem geeft en daarmee afwijkt van de
oriëntalistische representatie, waarbij de lokale bevolking veelal als decor functioneert.
Door het steeds wisselende vertelperspectief krijgen we bij Dermoût even vaak de
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visie van de inheemse als van de Europese personages te horen. Westerlingen zijn
niet steeds rationeel, inheemsen niet steeds primitief. Dat heeft volgens Pattynama
alles te maken met haar in Indië gewortelde vertelstijl.
In het werk van A. Alberts kom je nauwelijks woorden als ‘Indonesiër’ of
‘Nederlander’ tegen. Esther ten Dolle geeft aan dat Alberts de koloniale
machtsverhoudingen klaarblijkelijk heeft willen omzeilen. De personages gaan met
elkaar om als ‘beleefde buren’, met wederzijds respect en bewondering. Het gaat bij
Alberts niet zozeer om Europeanen en Madoerezen, maar vooral om mensen, om
relaties van mens tot mens.
Op basis van deze negen voordrachten zijn - onder alle voorbehoud - toch enkele
conclusies te trekken. Allereerst lijkt er vanaf de VOC-tijd tot het ‘heden’ van de
twintigste eeuw steeds meer belangstelling voor de inheemse bevolking te zijn
ontstaan. Ten tweede is er een ontwikkeling te signaleren van stereotypen naar
individuen. Daarbij is er sprake van een toenemende ontvoogding: het ‘opheffen’
van de inheemse bevolking, dat zich al in de achttiende eeuw begint te manifesteren
en in de ethische politiek tot bloei komt, schuift langzaam naar de achtergrond. Maar
vooral: er is een duidelijke ontwikkeling om de Indonesiër steeds meer als mens te
zien. Dit heeft natuurlijk, zoals gezegd, ook te maken met de auteurs die we op het
symposium hebben besproken; bij een andere keuze zouden de accenten misschien
iets anders liggen. Een nader onderzoek zou moeten uitwijzen wat de geldigheid is
van deze chronologische lijn: van primitieve inboorling tot medemens.
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‘Een eijlander wt Iava welcks volck is hartneckich en opstinaet’
De Javaan in de VOC-literatuur
Adrienne Zuiderweg
Het citaat in de titel dateert uit de begintijd van de VOC. Het is afkomstig uit het
platenalbum dat hoorde bij het reisverhaal Itinerario, voyage ofte schipvaert van Jan
Huygen van Linschoten. De uitgever van Van Linschotens boek, Cornelis Claesz,
had in 1604 besloten om 30 van de 36 illustraties uit het Itinerario afzonderlijk uit
te geven. Ze verschenen als Icones, habitus gestusque Indorum ac Lusitanorum per
Indiam viventium.
Het Itinerario is het oudste werk over Oost-Indië dat door een Nederlander is
geschreven. Jan Huigen van Linschoten schreef zijn boek uit eigen ervaringen die
hij gedurende zijn vijfjarig verblijf in het Indiase Goa had opgedaan.
Echter Van Linschoten is nimmer op Java geweest. Je zou je dus kunnen afvragen
hoe hij aan zijn typologische beeldvorming van de Maleisiërs en Javanen kwam.
Wellicht had hij zich voor zijn tekeningen laten inspireren door Chinese manuscripten
en prenten die in Manilla en Macao te koop waren, of door een Portugees-Aziatisch
album, de codex Casanatense, of door de Engelse schilder John Storey (1504-1571)
die gelijktijdig met hem in Goa verbleef.1 In ieder geval lijken de leggers van de
afbeeldingen uit de Icones et habitus Indorum ‘naer 't leeven’ getekend en een creatie
‘uyt de geest’.2 Wellicht was het de bedoeling om de Maleiers en Javanen te
vergelijken met andere afgebeelde bevolkingsgroepen in het platenboek zoals de
Chinezen, Indiërs en Portugezen.
Het is opvallend dat de Icones et habitus Indorum opent met een typologische
prent van Maleiers en Javanen en niet met Indiërs uit Goa. Vermoedelijk had dat te
maken met de belangstelling in de Republiek voor Java. Want na de Eerste en Tweede
Schipvaart (1595 en 1598) en de oprichting van de Verenigde Oost-Indische
Compagnie (1602) toonden kooplieden maar ook leunstoelreizigers hun interesse in
Oost-Indië. De afbeelding toont een Maleis' en Javaans paar. Het Maleise paar heeft
een bloem in de rechter hand. De bloem symboliseert de verfijnde verleidingskunst.
De Javaanse vrouw toont een betelblad. Met haar baatje van ragfijne stof verleidt zij
haar man. Beide mannen dragen een kris. De Javaan typisch op zijn Javaans, op zijn
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rug. De tekst onder de tekening is ontleend aan wat de Portugese schrijver Camões
(circa 1524-1580) schetste over de Malaios namorados en Jaus valentes.3 We lezen
over de ‘Yauvas’:
Een eijlander wt Iava welkcs volck is hartneckich ende opstinaet.
De Latijnse uitleg onder de titelplaat vermeldt over de Javaan:
De inboorlingen van Oost-Java hebben een stug en hardvochtig karakter.
Ze hebben een gele kleur evenals die van Malacca, niet ongelijk aan de
volken van Brazilië, maar ze hebben robuuste en sterke heupen, een vol
gezicht, uitstekende en brede jukbeenderen, lange wenkbrauwen, een
dunne baard en ook het haar is niet dik, maar wel zwart. Zij drijven
doorgaans handel met de bewoners van Malacca en in ruil voor specerijen
ontvangen zij linnen dat op allerlei wijze bewerkt is. Men zou gemakkelijk
handel met hen kunnen aangaan, want zij zijn volstrekt niet bang voor de
Portugezen, die niet naar Java reizen, terwijl daarentegen de Javanen vaak
Malacca aandoen.4
Dat deze antropologische observatie uit de Icones het accent legt op de handel moge
duidelijk zijn.

Bantammers
Meer informatie over de Javanen biedt het reisjournaal dat Jacob van Neck optekende
tijdens zijn reis naar Oost-Indië (1598-1599). Deze kapitein van de Tweede Schipvaart
observeerde op de Bantamse markt en in de residentie van de Javaanse gouverneur
de lokale bevolking. Zijn observaties verschenen pas in 1900 in druk.
Van Neck somde in zijn reisverslag de kleding van de Javanen op. Hij vermeldde
dat de man een fluwelen, zijden, wollen, linnen of katoenen hemd met tamelijk wijde
mouwen droeg, om zijn middel een Chinees zijden of linnen doek knoopte en op zijn
hoofd een wollen of linnen muts zette. Zijn tred was ‘uijtermate superbo [hooghartig],
met een vreemde beweginghe des lichaems, het gesicht fier en arrogant’.5 De vrouw
knoopte katoenen of Chinese zijden doeken om haar lichaam. Ze stak heur haar op
‘met een quaede gratie’, volgens Van Neck, ‘ghelijck een traech [luie] voerman die
staerten van sijn paerden opsteeckt’.6 Ze kauwde de hele dag op betel waardoor haar
mond met gebroken tanden leek op ‘een verbarnd dorp’.7
Over de eetwijze van de Javanen vermeldde Van Neck dat ze veel vis aten en
meest-
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al rijst die ze ‘met onaerdighe maniere inslocken’,8 maar dat was omdat ze met hun
hand aten. Ze waren zoetekauwen vanwege hun voorkeur voor melk met suiker en
in suiker ingelegde vruchten.
De Javaan die overwegend islamitisch was, bracht volgens Van Neck de dag
grotendeels door bij zijn vrouwen, ‘die sij doen dansen en veel oncuijsche
dwaesheeden bedrijven’.

Strakke regulering
Maar hoe dachten de Bataviase bestuurders over de Javaan? Die deden er van alles
aan om hem duidelijk te maken wat zijn plaats in de Oost-Indische hoofdstad was.
Ze legden in hun decreten hun aanwezigheid binnen de stadsmuren vast. Zo was de
stad na zonsondergang verboden terrein voor Javaanse handelaren. Overdag was hun
territorium beperkt tot de nieuwe pasar langs de Tjiliwoeng, en mochten ze zich
slechts met toestemming rond het Stadhuis en in de Herenstraat en Prinsenstraat
ophouden.9 Iedere Javaan van twaalf jaar en ouder moest zijn kris afdoen, zich melden
bij de landdrost en baljuw en zich verenigen in groepen van 20 á 25 man. Hij kreeg
een loden munt die hij op bevel moest tonen. Deze plakkaten dateren uit de tijd van
Jan Pietersz Coen maar werden tot in de achttiende eeuw verlengd.
Het moge duidelijk zijn dat de Bataviase bestuurders een streng regime tegen de
Javanen voerden. Dat gold niet voor de andere inlanders en oosterse vreemdelingen,
zoals de Chinese en Arabische handelaren, de Boeginese en Molukse soldaten. Want
die genoten het privilege van een eigen woonwijk in de stad. De Javaan moest buiten
de stadsmuren wonen. Alleen als slaaf10 of bediende van het VOC-personeel mocht
hij in de stad verblijven.

Onbeschroomde observaties van de Javaan
Voor beeldvorming van de Javaan in de VOC-literatuur kunnen we het best te rade
gaan bij wat niet-Nederlands VOC-personeel over hun Bataviase jaren hebben
geschreven. Met name de uit de Duitse landen afkomstige dienaren legden in hun
journaal of reisboek zonder terughoudendheid hun observaties vast. Ze konden dat
doen omdat ze in tegenstelling tot het vaderlands VOC-personeel niet gebonden
waren aan de geheimhoudingsplicht.
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Ein Javan en Ein Javanische Frau uit: Casper Schmalkalden. Die wundersamen Reisen des Caspar
Schmalkalden nach West- und Ostindien 1642-1652 (1983), p. 105.

Dat deed bijvoorbeeld Casper Schmalkalden (circa 1632-na 1668) die tussen 1646
en 1652 in Batavia woonde. Hij vocht als VOC-soldaat in Malakka, Atjeh, Formosa
en Japan.11 In zijn reisjournaal maakte hij tekeningen van de Javaan en schreef er
gedichtjes bij.12
Zo dichtte Schmalkalden over de Javaanse soldaat:
Ein Javan.
Ich liebe Tapferkeit und bin von starcken kräften,
Mein Hollandt braucht mich wohl, in allerleij geschäften
Ich fechte für sein heil mit schwerden kries und schild
Biß Java ruhig steht und füs sein Zulist [list] gestillt.

Ook de Javaanse vrouw met haar typische attribuut de betel legde hij vast:
Ein Javanische frau.
Das ist die beste lust an Sijri pinang Keüen
Und dies durch einen trunck von gutem thee erfreuen,
Dabeij muß unser leib von gelben farbe seijn
Drümb burri burri [boréh: geel smeersel] sex, das' bringt uns diesen schein.
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Hollandse observaties van de Javaan
Hoewel de Nederlandse reizigers in hun berichtgeving over de Javaan gehinderd
werden door geheimhoudingsplicht, bevat de VOC-reisliteratuur dankzij
opperkoopman Rijklof van Goens (1619-1682) een beschrijving van de Javaan. Die
is te vinden in zijn Corte beschrijvinge van 't eijland Java, derselver provintien,
landdeelinge, rijckdommen inwoonders, soodanich 't selve nu bevonden ende
geregeert wert, dat pas in 1856 werd gedrukt. Over de Javaan berichtte Van Goens:
Deese Javaenen zijn van schoone, gedrongen, musculeuse en frissche
gedaenten, ordinaer wel 100 vette tegen 10 magere, hebbende doorgaens
een schoon ligchaem, geproportioneerd op welgemaeckte beenen, dick
van kuijten, en smal van encklauwen [enkels] versiert; nochtans met een
leelijcken cop, bewassen met ongeloofflijck schoon haer, soo dat se van
achtereren gesien zijnde, representeeren een schoone gestalte, maer van
voren een plat affzienelijck aengesicht, nochtans den een veel meer als
den anderen; van couleur d'arbeijders bruijn geel, ende die van staet en
vermoogen redelijck blanck geel. Het vrouwvolck is doorgaens veel
schoonder, eer mager als vet, voornaementlijck die in de heerenhuijsen
zijn, die ordinair schoon, jae veel welcke blanck en seer wel besneeden
zijn; seer tenger van ligchaem, smal van middel, lang van armen en vingers,
die de groote heeren van vermoogen seer wel weeten uijt te cippen
[knijpen] op soodanige plaetsen, als een ieder onder zijn gebied vinden
can.13
Opvallend in Van Goens' observatie is zijn benadrukking van de aristocratische blank
gele huidskleur, die wij kennen als kulit langsep.
Ook de uit Bentheim afkomstige koopman Joan Nieuhof observeerde de Javaan.
Tijdens zijn Bataviaas verblijf (1667-1670) had hij daarvoor ruimschoots de tijd.
Volgens hem woonden er toen zo'n 3.050 Javanen binnen en buiten de stad.14 Dat
Nieuhof ook de tekenpen vaardig wist te hanteren, blijkt uit de illustraties in zijn
boek Zee en lant-reizen door verscheide gewesten van Oostindien (1682).
In zijn beschrijving bracht Nieuhof de dapperheid, wreedheid en hardnekkigheid
van de Javaan in herinnering. Hij vermeldde diens bruine huidskleur en pikzwarte
haar. Opvallend vond hij diens wenkbrauwen en kaken. Van de mannen vermeldde
hij hun sterke lichaam, waardoor ze voor oorlogsvoering geschikt waren. De vrouwen
vond hij klein van postuur. Hun bamboe huizen met rieten of palmblad daken waren
doorgaans proper. De Javaan verbouwde rijst, was visser of verkocht rijst en ander
eetwaar
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op de pasar. Volgens Nieuhof beroemden de Javanen zich erop een oud volk te zijn.
De beter gesitueerden konden zich permitteren mooier gekleed te gaan. Hun kain
was met goud versierd en gebloemd of gestreept. Zoals de Javaanse koopman. Die
maakte ‘weinig zwarigheits [...] van liegen en bedriegen’.15 Tot slot van zijn
beschrijving vermeldde Nieuhof dat het hem was opgevallen dat de Javanen uitermate
vruchtbaar waren en grote gezinnen hadden.
De zojuist geschetste antropologische beeldvorming van de Javaan inde
VOC-literatuur blijft tot in de achttiende eeuw bestaan. Mede omdat reizigers hun
registratie van de Javaan van elkaar kopieerden.
De monografie Batavia, de hoofdstad van Neêrlands O. Indien (1782) vatte de
gepubliceerde observaties over de Javaanse zeden en levenswijze samen, maar de
anonieme auteur voegde ook een aantal nieuwe aandachtspunten toe.16 Bijvoorbeeld
het huwelijk. Zo vermeldde de auteur dat de jeugd vanaf hun negende à tiende jaar
als huwbaar werd beschouwd. Er werd ‘meer uit welvoegelykheid dan [uit] wanre
liefde’ getrouwd.17 De huwelijken van de elite werden uitgebreid en fraai gevierd.
Na haar trouwdag werd de vrouw naar haar vertrekken verbannen, waar ze met haar
slaven en slavinnen de grootste vrijheid genoot. Ze lag de hele dag op haar ‘Sophâ’
of matje betel te kauwen, tabak te roken en koffie of thee te drinken. Maar 's avonds
werd ze door haar muziekslaven aangespoord tot dansen en andere vormen van
vermaak.
Naarstigheid was volgens Batavia, de hoofdstad van Neêlands O. Indien bij de
vrouw geheel onbekend. Dat gold ook voor haar echtgenoot. Die liet zich overdag
omringen door de vrouwen of maakte een wandeling door de stad. Zijn slaven hielden
dan de pajong boven zijn hoofd en droegen zijn pinangdoos en waterpot. De Javaan
was in zijn omgangsvormen uiterst opportunistisch, vond de auteur. Want hoogmoedig
naar zijn slaven maar kruiperig naar zijn meerdere wanneer hij zei: ‘Caboela
Sampeja’, wat betekent, ‘de Slaaf ligt voor uwe voeten’.18
Uiterst negatief was de auteur over de Javaanse normen van goed en kwaad.
Volgens hem was de Javaan ‘van de slegtste zoort, want [...] zeer trouwloos en
kwaadaartig’.19 Hij was snel lichtgeraakt en trok bij een meningsverschil meteen zijn
kris. Had hij zijn tegenstander gedood dan was hij mata gelap, al dan niet onder
invloed van opium waarvan hij een veelverbruiker was. Toch bespeurde de auteur
een positieve eigenschap bij de Javaan. Die schold zelden maar als hij dat deed dan
was het ergste scheldwoord dat hij kon bedenken: schelm.

Indische Letteren. Jaargang 24

58

Wetenschappelijke bestudering van de Javaan
De eerste die echt een studie van de Javaan maakte, was François van Boeckholtz.
Deze VOC-sergeant was in 1774 naar Batavia gekomen, waar hij vier jaar zou
blijven.20 Hij klom op van koopman naar tweede resident van Soerakarta. Aangespoord
door zijn lidmaatschap van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen en de ambulante vrijmetselaarsloge ‘De Goede Hoop’ trok Van
Boeckholtz er als een onderzoeker op uit. Hij publiceerde zijn bevindingen in de
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap.
Bijvoorbeeld zijn etnografische observatie van de Javaan uit 1775 die verscheen
als ‘Uit eenige aanteekeningen nopens den Javaan in het Oostelyk gedeelte van het
Eiland Java’. Bij zijn meeste observaties leunde Van Boeckholtz op die van zijn
voorgangers, bijvoorbeeld de Javaanse lichaam- en karakterdeugden en voorliefde
voor betel, kris en parrang. Maar Van Boeckholtz zette zich ook af tegen de bestaande
beeldvorming. Bijvoorbeeld dat de Javaan voor geld bereid was te doden. Dat
gebeurde zoals hij weerlegde ook in Europa en gold dus niet specifiek voor Java.
Nieuw bij Van Boeckholtz was diens aandacht voor de Boele of albino Javaan.
Hij kende een gezin dat drie gewone en drie albino kinderen had. In zijn
volkenkundige studie schonk hij ook aandacht aan de Javaan van vorstelijke komaf
en diens vormen van vermaak, zoals wajang en dans. Hij vergeleek de hofdanseressen
met de volkse tandakvrouwen. De laatsten verdienden de kost door op markten en
straten hun schel klinkende liederen te zingen waarin ze meedansende mannen
uitdaagden tot het liefdesspel.
Tot slot van deze bespreking van de ‘Aanteekeningen nopens den Javaan’ blijkt
dat Van Boeckholtz afstand nam van uitspraken van collega-schrijvers over de in
hun ogen verregaande trouweloosheid van de Javaan. Van Boeckholtz meende
namelijk dat hij kon aantonen dat deze karaktereigenschap niet de Javaan in het
bijzonder gold maar ook andere volkeren. Ook was hij het oneens met uitspraken
over de aangewreven luiheid van de Javaan. De oorzaak daarvan was volgens hem
anders dan men altijd had aangenomen.
Het warme klimaat, doch voornamelyk de drukkende regering, waaronder
zy gebukt gaan, zyn toch geene prikkels tot den arbeid, by eene natie, die
onzeker [is] of zy morgen zal kunnen maanyen, het geen hare naarstigheid
mogt hebben gezaaid, op niets anders bedacht geworden is, dan ter
verkryging van dat geen wat hare geringe behoeften dagelyks vorderen.21
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Van Boeckholtz besloot zijn bewijsvoering: ‘Indien deze ondeugd wezenlyk in het
oog valt, zoo is dezelve nog grootendeels onder de grooten of aanzienlyke javanen
te vinden’. Hij wist waarover hij het had. Als tweede resident van Soerakarta had hij
hiermee immers dagelijks te maken.

Verheffing van de Javaan
Blijkbaar hadden Van Boeckholtz' ‘Aantekeningen nopens den Javaan’ de bestuurders
van het Bataviaasch Genootschap aan het denken gezet. Want in 1782 schreven ze
een prijsvraag uit om de Javaan naar een hoger plan te verheffen. Het antwoord
verwachtten ze voor eind december dat jaar. De bekroning was honderd gekartelde
dukatons waard. De prijsvraag luidde:
Hoedanig kan men met vrugt onderneemen, het zedelijk caracter der
Javaanen te verbeteren, dat zij voor hun zelven gelukkiger, en voor de
algemeene saamenleeving nuttiger worden?22
Echter de vraag bleef onbeantwoord. Dat de bestuurders deze vraag stelden, was hen
wellicht ingefluisterd door een van hen en wel door Willem van Hogendorp. Die had
namelijk met zijn zedenkundige vertelling Kraspoekol of de droevige gevolgen van
eene te verre gaande strengheid, jegens de slaaven (1780) ook aandacht voor het lot
van de Javaan gevraagd. Via zijn personage Tjampakka. Deze van origine Javaanse
mooie en jonge prinses was de slavin van mevrouw Kraspoekol en werd door haar
eigenaresse voor het minste geringste gestraft. Blijkens de volgende passage uit
Kraspoekol toonde Van Hogendorp zich met zijn belangstelling voor de Javaan een
leerling van de Franse filosoof Jean Jacques Rousseau (1712-1778):
Heeft de Natuur aan de Edelen van alle volken, aan hunne taal, hunne
houding, hunne gedaante, iets verheveners geschonken, dan aan den
gemeenen man? Of was het de jeugd en de schoonheid van Tjampakka,
dan wel, dit alles te zaamen, het welk aan haare woorden zoo eene
betoverde kracht gaf, dat Wedano [beschermer van Tjampakka] zich
verbeeldde, iets meer dan eens slaavinne, te hooren spreeken?23
Dirk van Hogendorp, zoon van Willem, bewerkte de novelle tot het toneelstuk
Kraspoekol; of de slaaverny. (Een tafereel der zeden van Nederlands Indiën) (1800).
Hij laste daarbij nieuwe personages in, zoals de hoogzwangere Javaanse slavin Philida
die
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ook Kraspoekols toorn over haar uitgestort kreeg. Haar vriend slaaf Ali was ziedend
toen hij hier achter kwam:
O, Philida! - Ongelukkige Philida! - wat zal er van u worden? [...] bij wiep
zoude ik kunnen klagen? - wreede Hollanders! zijn wij niet uwe
natuurgenooten? uwe medemensen? Neen; wij zijn uwe honden!24
Met dit citaat uit het toneelstuk van Dirk bevinden we ons op het breukvlak van
Javaan en slaaf.
Eenmaal resident in Japara bezocht Dirk van Hogendorp de vorstenhoven van
Djogjakarta en Soerakarta. Hij leerde Javaans en hof-Javaans. Inde vrije uren schreef
hij aan zijn ‘Beschryving en Historie van Java’.25 Zijn aanvankelijk negatief beeld
van de Javaan - hij vond hen behorend tot een verbasterd ras, lui en indolent - stelde
hij in de loop der jaren bij omdat hij vond dat hun houding het gevolg was van het
heersende klimaat. Met zijn uitspraak: ‘C'est ce système, bien plus que le climat, qui
est la cause de l'indolence et de l'apathie du Javanois’,26 blijkt dat hij op de hoogte
was van Van Boeckholtz' ‘Aantekeningen nopens den Javaan’, waaruit hij namelijk
letterlijk citeerde. Dat Dirk van Hogendorp het goed voor had met de Javaan, blijkt
uit zijn voornemen om hem grond in eigendom te geven, opdat die een mens zou
worden en geen lastdier.27

Van vooringenomen naar vrije beeldvorming
De oudste schrijvers reageerden bevooroordeeld bij het zien van Javanen. Want ze
zagen inheemsen. Dat waren ze niet gewend. Ze hadden moeite met hun uiterlijk en
karaktereigenschappen, vergeleken die met wat zij in hun vaderland gewend waren
en gaven daar een negatieve connotatie aan. De Javaan legde het af tegen deze
vooringenomenheid van de observanten. In dit kader passen de visies van Jacob van
Neck, Casper Schmalkalden, Rijklof van Goens, Joan Nieuhof en de anonieme auteur
van Batavia, de hoofdstad van Neêrlands O. Indien. Jan Huygen van Linschoten,
nimmer op Java geweest zijnde, was neutraal in zijn observatie.
Deze stereotyperende en discriminerende representaties van de Javaan bleven tot
het laatste kwart van de achttiende eeuw bestaan. Met zijn ‘Aantekeningen nopens
den Javaan’ zocht François van Boeckholtz naar een andere representatie van de
Javaan, hoewel hij nog schatplichtig was aan zijn collega-schrijvers. Hij effende het
pad voor vader Willem en zoon Dirk van Hogendorp. Zij het dat Dirk, nog meer be-
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invloed door de verlichtingsfilosofie dan zijn vader, voorstander van het
zelfbeschikkingsrecht van de Javaan was, toen hij meende dat de Javaan niet langer
afhankelijk van zijn Hollandse overheersers moest zijn. Dirk van Hogendorp was
hiermee zijn tijd ver vooruit en zijn tegenstanders namen hem zijn standpunt niet in
dank af. Zij achtten namelijk het financiële gewin belangrijker dan de verheffing van
de Javaan.
Toch bleven negentiende- en twintigste-eeuwse schrijvers geregeld terugvallen
op de stereotiepe beeldvorming van de Javaan waarvoor de VOC-literatuur de basis
had gelegd.
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De verstandige Pelimao
François Valentyns voorstelling van de Alfoeren
Siegfried Huigen
Inleiding
Tussen de lange beschrijvingen in François Valentyns veeldelige Oud en Nieuw
Oost-Indiën (1724-1726) bevinden zich twee foliobladzijden met de trotse woorden
van de Alfoerse (Alifuru) ‘koning’ Pelimao (p. 177-8).1 De ‘subalterne’ Ander, over
wie in koloniale teksten gewoonlijk gesproken wordt, lijkt hier zelf aan het woord
te zijn en verdedigt zichzelf bovendien overtuigend.
Pelimao was volgens Valentyn in 1678 in opdracht van de Ambonse gouverneur
De Vicq op een slinkse manier op Ceram gevangen genomen en naar het kasteel
Victoria op Ambon overgebracht, omdat de gouverneur hem wilde berechten voor
het afslachten van zijn christelijke onderdanen. Zoals alle potentaten achtte Pelimao
zijn optreden tegenover zijn onderdanen natuurlijk legitiem. Tijdens zijn ondervraging
stelde hij meteen dat er geen rechtsgronden bestonden om hem gevangen te houden:
Ik ben [...] een Vry-geboren Koning, die nog onder u-lieden, nog onder
iemand anders, sta; en die derhalven niet gehouden ben aan u-lieden eenige
reden van myn doen en laten omtrent myne onderdaanen te geeven.
Indien ik u-lieden hier of daar mede in uw Land beledigt had, dan zou ik
my zelven schuldig verklaren, en grond koenen vinden, waarom gy my
op zulk een verradersche wyse [...] gevangen hebt doen nemen; dog vind
my nu volkomen buyten alle schuld van u-lieden ergens in misdaan te
hebben (p. 177).
Valentyn was het met Pelimao eens. In Valentyns versie van deze geschiedenis was
Pelimao een soeverein heidens ‘koning’ en bondgenoot van de VOC op het eiland
Ceram. Een zachtzinnig man was hij niet. Toen enkele van zijn onderdanen tot het
christendom overgingen - volgens Valentyn om zich te onttrekken aan de verplichting
om jaarlijkse schattingen aan Pelimao te moeten betalen - had hij hen zwaar gestraft,
zodat potentiële belastingontduikers afgeschrikt zouden worden. De man-
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sen, met name de christelijke schoolmeesters, ‘bond hy aan staaken, sneed hen de
manlykheeden af, en anderen ook de handen, voeten, neusen en ooren, werpende die
voor de honden’ (p. 176). Bij de vrouwen werden de borsten afgesneden. Ze werden
bovendien van binnen en van buiten bewerkt met gloeiende staven. Een aantal
Alfoerse christenen vluchtte hierop naar het kasteel Victoria, de zetel van het
Nederlandse gezag in de Molukken, en vroegen gouverneur De Vicq am hulp. Deze
schakelde de secretaris van de Landraad, Philip du Pree, in om Pelimao voor het
gerecht in Ambon te brengen. Du Pree was een boezemvriend van Pelimao waardoor
hij het vertrouwen van de koning genoot en een riskante gewapende actie onnodig
was. Voorzien van ruilwaren en gesteund daar een paar soldaten vertrok Du Pree
naar Ceram waar hij Pelimao naar zijn boot lokte en dronken vierde. Toen de koning
tijdens de terugreis op zee uit zijn roes ontwaakte, besefte hij dat hij door zijn
boezemvriend verraden was (p. 176-7).2
Op Ambon werd Pelimao opgesloten in een ‘nauwe’ gevangenis en ondervraagd.
De antwoorden van Pelimao werden door Valentyn jaren na dato opgetekend uit de
mond van een ‘een zeer bequaam Rechter, die verscheide maalen zelf met hem
[Pelimao] over die stoffe in 't Maleits, dat hy [Pelimao] redelik wel sprak, gehandelt
had’ (p. 179). Pelimao's antwoorden waren volgens Valentyn ‘opmerkelyk in een
Heiden, en Alfoerees’ (p. 177). Ze bewezen iets over de intellectuele capaciteiten
van de inwoners van de Ambonse eilanden:
Zyn'er onder de Alfoereesen menschen, die zo net, en zoo wel gegrond
aver hunne saaken en 't recht, hen toe komende, weten te redeneeren, dan
zekerlyk onder de Amboineesen, na zo langen omgang met de Hollanders,
en zoo grooten gelegenheid, om hun verstand te scherpen, nog veel
bequamer en scherpsinniger lieden, dan dese Vorst, moeten zyn (p. 175).
Valentyn bracht het geval van Pelimao niet alleen ter sprake om het hem aangedane
onrecht aan de kaak te stellen. Hij wilde zijn lezers ook laten zien dat er niets
mankeerde aan de verstandelijke vermogens van de inwoners van de Ambonse
eilanden. De Pelimao-episode vormt namelijk het afsluitend exemplum van Valentyns
etnografische verhandeling ‘Van de Amboineesen’ (p. 138-189) in de ‘Beschryvinge
van Amboina’, in het tweede boekdeel van Oud en Nieuw Oost-Indiën.3 In deze
opmerkelijke verhandeling over de inwoners van het eiland Ambon, wilde Valentyn
zowel de schijnbare vreemdheid van de Ambonezen relativeren als verschillende
vormen van wetenschappelijke kennis genereren. Pelimao's geval speelt een
belangrijke rol in de eerstgenoemde doelstelling.4
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Koppensnellers
Het lag niet voor de hand om een Alfoerse bergkoning te gebruiken als voorbeeld
van de intellectuele capaciteiten van de inwoners van de Midden-Molukken, als je
de beschrijving leest die Valentyn een aantal bladzijden eerder van de Alfoeren had
gegeven in de aparte verhandeling ‘Van de Alfoereesen’ (p. 71-82). In iets meer dan
tien foliobladzijden geeft Valentyn hierin een niet erg vleiende beschrijving van de
zeden en gewoonten van de Alfoeren. Daarin volgt hij het spoor van Rumphius die
dat wat beknopter had gedaan in zijn op dat moment nog ongepubliceerde Generaele
lant-beschryvinge van het Ambonse gouvernement.5 Valentyn heeft de structuur van
Rumphius overgenomen en aangevuld met informatie uit andere bronnen. In hun
beschrijvingen gebruiken beide schrijvers het inheemse onderscheid tussen
kustbewoners en bewoners van het binnenland, dat ook elders in de Indonesische
archipel gangbaar was.6 Valentyn zegt van de Alfoeren: ‘Zy zyn doorgaans veel
grooter van gestalte, vetter, en sterker dan de strandvolkeren, dog zeer woest en wild
van leven’

Plaat xviii. ‘Twee Alfoereesen of Wilde Schermers’ (François Valentyn, Oud en Nieuw Oost-Indien,
‘Beschryving van Amboina’ (1724), p. 72). UB Stellenbosch.
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(p. 71). Wat hun uiterlijk betreft zijn de Alfoeren vrijwel naakt, gekleed met een
gordel van boomschors om hun middel, een klapperdop op hun hoofd met ‘daar
boven op nog een vreemde Pluymage, drie a vier hoog, en om 't hair een krans van
horenkens, (de witte Porcellana)’ (p. 71). Die pluimage is ook te zien op de
begeleidende illustratie van de ‘Twee Alfoereesen of Wilde Schermers’ (p. 72),
hoewel de illustrator niet goed lijkt te hebben geweten hoe hij gordels van boomschors
moest weergeven (fig. 1).7
De illustratie laat twee vechtende mannen zien die elkaar te lijf gaan bij wat
misschien een grensriviertje moet voorstellen. De illustratie geeft daarmee de in
Valentyns ogen belangrijkste eigenschap van de Alfoeren weer: hun agressie, ofwel
hun woestheid en wildheid met alle connotaties die dat voor de vroegmoderne
Europeaan had. Volgens een Europese traditie die teruggaat naar de middeleeuwen
en de klassieke oudheid leefde de Wilde Man in het woud en was gewoonlijk naakt.
Zijn levensstijl was extreem primitief. Hij werd vaak voorgesteld als een
overgangsvorm van dier naar mens en als iemand die buiten de algemeen aanvaarde
norm leefde.8
De endemische agressie van de Alfoeren komt vooral tot uitdrukking in
koppensnellen bij aangrenzende volken en een eergevoel dat bij aantasting kon leiden
tot gewelddadige vetes met nog meer koppensnellen als resultaat. Het koppensnellen
was volgens Valentyn een centraal gegeven in de cultuur van de Alfoeren. Je kon
als man in de Alfoerse gemeenschap pas een bestaan en status opbouwen als je
koppen gesneld had:
Het is een staale wet onder hun, dat geen Jongeman zyn schamelheid, nog
geene der zelve zyn huis dekken, trouwen, nog aan 't maken, of dekken,
van hun Baileoe, of Raadhuis, de hand slaan mag, ten zy hy voor ider van
deze instellingen, en Lands-bevélen, een vyandelyk hoofd in zyn dorp
gebragt, dat op zekere daar toegewyde steen gelegt, en zich door die
verscheide Heldagtige bedryven weerdig gemaakt heeft, om na een vrouw
uit te mogen zien [...]. (p. 71)
Daarbij ging het de Alfoeren eerder om de aantallen koppen dan de kwaliteit. De
grootste ‘Edelman, en Held’ is degene die het grootste aantal hoofden wist te
bemachtigen, waarbij er geen onderscheid werd gemaakt tussen de hoofden van
mannen, vrouwen of kinderen. Valentyn probeert dit koppensnellen een beetje te
relativeren met voorbeelden uit de bijbel en de Aeneis, maar moet uiteindelijk
toegeven dat hij uit zijn lectuur en andere verhalen geen volk kent dat het wat dit
betreft zo bont maakt als de Alfoeren (p. 72). Om de koppen te halen trekken de
Alfoeren er in groepjes van acht of tien jongelingen op uit, leggen zich gecamoufleerd
in een hin-
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derlaag en slaan van achteren het hoofd van hun tegenstander af (p. 73), wat natuurlijk
niet fraai was volgens Europese opvattingen over een eervol gevecht. Het
Machiavellistische voordeel van dit gebruik was wel dat het ervoor zorgde dat een
heerser op die manier zonder veel inspanning zijn buren kort kon houden.
Bovendien vermoordden de Alfoeren elkaar voor de geringste aantasting van hun
eer (p. 80-1):
Onder de zeltzame zeden dezer Alfoeren moet men ook dit rekenen, dat
het een volk is zeer teer te behandelen onder malkanderen, alzo de geringste
zaken redenen geven, om malkanderen aan te tasten en te vermoorden [...].
(p. 80).
De kleinste onachtzaamheid in de etiquette kon aanleiding zijn tot vetes die generaties
lang voortduren. Deze eerwraak neemt ook weer de vorm aan van koppensnellen.
Alles bij elkaar lijken de Alfoeren nog in een Hobbesiaanse natuurtoestand te
verkeren, van een oorlog van allen tegen allen, die volgens Hobbes in zijn Leviathan
(boek 1, hoofdstuk 13), een boek uit Valentyns bibliotheek,9 werd benaderd gedurende
een burgeroorlog en bij de Indianen in Amerika. Een werkelijk permanente
oorlogstoestand bestond er bij een groep Alfoeren waarover men slechts van horen
zeggen berichten had. Het onderlinge wantrouwen was hier zo groot dat iedereen in
een eigen boom zat:
Men heeft [...] op de Noord-kust van Ceram achter de bogt van Hatoewe
[...] een volk zoo wild, dat zy noit met iemant tot eenig gesprek hebben
willen komen, woonende meest op hoge Waringin en andere bomen,
hoedanig zy by geslagten, ieder op zulk een boom woonen, om dat de een
zelf den andren onder hen niet vertroud, slaande malkanderen niet alleen
dood, maar de een den andren ook wel opeetende (p. 78).

Ontwikkelingsniveau
Wanneer het ontwikkelingsmodel uit José Acosta's Historia natural y moral de las
Indias (Historie Naturael en Morael van de Westersche Indien; oorspronkelijke editie
1590),10 een ander boek uit Valentyns bibliotheek,11 op deze ‘bergwilden’ uit Ceram
zou worden toegepast, dan zag het er niet goed voor ze uit. Acosta onderscheidde
drie ontwikkelingsstadia van ‘barbaarse’ volken: volken met schrift, zoals Chinezen
en Ja-
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panners, die daardoor volgens hem niet vervreemd waren van de rechte rede, volken
zonder schrift, maar met politieke organisatie, en onderaan de ladder de naakte,
dikwijls mensenetende wilden zonder vaste woonplaats.12 De meeste Alfoeren zouden
in Acosta's model ergens tussen het tweede en het laagste ontwikkelingsstadium
geplaatst kunnen worden. Ze liepen weliswaar naakt rond, maar woonden in dorpen
en kenden een politieke structuur. In elk geval vertegenwoordigen ze in Valentyns
ogen een lagere trap van ontwikkeling dan de Ambonezen, die zich tussen de laagste
en hoogste trap in Acosta's model bevonden, omdat ze tenminste één boek hadden
voortgebracht, de Historie van Hitoe (Hikayat Tanah Hitu) van Ridjali (p. 175).13
Het lagere ontwikkelingsniveau van de Alfoeren is zowel voor Valentyn als in
Acosta's model een indicatie voor een mindere mate van rationaliteit. Tegen deze
achtergrond is het verstandige optreden van de gevangen Alfoerenkoning Pelimao
zo verrassend en tegelijk bemoedigend, omdat het iets toont van het rationele
potentieel van de primitiefste bevolking van de Ambonse eilanden. Pelimao
logenstrafte in zijn eentje de somberste verwachtingen.

Verdediging van Pelimao
Pelimao wist zichzelf goed tegenover zijn Nederlandse rechters te verdedigen, hebben
we al gezien. Hij wees ze erop dat ze niet bevoegd waren recht over hem te spreken
en dat hij als soeverein vorst ook niets misdreven had toen hij zijn ongehoorzame
christelijke onderdanen doodmartelde. Hij zou de VOC ook geen strobreed in de
weg hebben gelegd als zij haar ongehoorzame onderdanen wilde straffen. Daarmee
beriep hij zich op de beste argumenten die binnen de forensische retorica voor de
verdediging beschikbaar zijn: hij had de hem ten laste gelegde daad rechtmatig
uitgevoerd en zijn rechters waren onbevoegd om over hem te oordelen.14 De rechters
bekenden later inderdaad aan Valentyn dat ze hem eigenlijk hadden moeten
vrijspreken. Zover kwam het niet, omdat Pelimao uit verbittering over zijn lot zichzelf
doodhongerde, waarmee hij de gouverneur, volgens Valentyn, uit een pijnlijke situatie
redde.
Valentyns beoordeling van deze geschiedenis is frappant. Dat een dominee die als
VOC-predikant ook met zending belast was, de kant kiest van een ‘woest mensch’,
een ‘wilde Berg-koning’ (p. 179) en moordenaar van christenen - zelfs als die
pecuniaire motieven hadden voor hun bekering - is een opmerkelijk blijk van
relativeringsvermogen. Valentyns waardering voor het standpunt van Pelimao lijkt
op een
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legistische denkwijze te berusten.15 Pelimao was immers een onafhankelijke
bondgenoot van de VOC, waardoor de verhoudingen met hem volkenrechtelijk
bepaald waren. Hugo de Groot had in Mare liberum bepaald dat ‘deze eilanden [...]
altijd hun eigen koningen, hun eigen staat, wetten en rechtssystemen hebben gehad’.16
De VOC maakte in de Molukken alleen aanspraak op soevereiniteit (imperium) over
Ambon omdat ze het eiland veroverd had op de Portugezen en daarmee rechtsopvolger
van de Portugezen was geworden, maar maakte geen aanspraak op Ceram.17
Staatsrechtelijk had Pelimao ook het volste recht belastingontduikers te straffen.
Volgens Lipsius' staatstheorie kon de vorst belastingontduikers als een spons
uitwringen indien dat nodig mocht zijn.18 Pelimao wees zijn ondervragers er ook op
dat ze niets konden aanmerken op de manier waarop hij zijn onderdanen had gestraft:
Wat de wreedheeden belangt, waarom zyt gy [de Nederlandse rechters]
zoo wreed voor een dief, die 't een of ander gestoolen heeft, op te hangen,
is 't niet, om dat hy uwe Wetten overtreeden, en tegen u gesondigt heeft,
en om andre van dit quaad af te schrikken[?]’ (p. 178).
Iedereen heeft zo zijn eigen manier van straffen en wie zou het dan vreemd vinden
als een ‘wilde Berg-koning’ daarvoor strengere straffen liet toedienen dan een
beschaafde ophanging aan de galg? Valentyn gunde hem eveneens het volste recht
als koning het geloof van zijn onderdanen te bepalen, iets wat tijdens het ancien
régime natuurlijk ook over het algemeen de heersende praktijk in Europa was.
Het geval Pelimao wordt door Valentyn echter vooral gebruikt om iets duidelijk
te maken over de intellectuele capaciteiten van de inwoners van de Ambonse eilanden.
Pelimao wist zich adequaat te verdedigen. Hij bezat het ‘verstand’ (p. 179) om goed
te ‘redeneeren’ (p. 175) en was daarmee ‘een voorbeeld van een zeer goed oordeel,
en begrip’ (p. 175) bij alle inwoners van de Ambonse eilanden. Dit zou a fortiori het
geval zijn bij de Ambonezen, omdat Pelimao een vertegenwoordiger was van ‘die
gene, die men wel voor de slechtste, en onwetendste, zou moeten houden’ terwijl de
Ambonezen ‘na zo langen ommegang met de Hollanders, en na zoo grooten
gelegenheid, om hun verstand te scherpen, nog veel bequamer en scherpsinniger
lieden, dan dese Vorst, moeten zyn; waarover den Leeser zelf tol Oordelaar stellen’
(p. 175).
Een paar bladzijden lang gaf Valentyn zijn lezer inderdaad gelegenheid in directe
en indirecte rede Pelimao's redeneringen te volgen. Valentyn voert zijn Pelimao
sprekend op alsof hij had zitten stenograferen tijdens het verhoor. De man was ech-
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ter al acht jaar dood toen Valentyn in 1686 op Ambon aankwam. De woorden van
Pelimao zijn een reconstructie op basis van wat ‘vele Rechters’ (p. 178) ofwel één
‘zeer bequaam Rechter’ (p. 179) Valentyn daarover konden meedelen. Dat hij zijn
held een rede laat houden was sinds de klassieke oudheid een veel toegepast retorisch
procedé in de geschiedschrijving om het karakter (èthos) van een personage te doen
kennen.19 Wat de lezer mag beoordelen is dus Valentyns weergave van de verstandige
verdediging van Pelimao.
In zijn door Valentyn gereconstrueerde rede geeft Pelimao inderdaad blijk van
een goed oordeel (iudicium), in de zin dat hij de situatie goed had ingeschat en zijn
argumenten en woorden goed weet te kiezen. Hij blijkt de juridische en politieke
aspecten van zijn positie begrepen te hebben, wat een teken was van prudentia,
praktische wijsheid.20 De manier waarop hij zijn rede had gehouden, was ook
indrukwekkend. Een van Valentyns getuigen had verklaard ‘dat hy [Pelimao] dit
alles met zoo veel vrymoedigheid, en kragt voor hun allen geen eens, maar menigmaal,
zoo overtuigende, en met zulken deftigheid [verstandigheid en toepasselijkheid]
gezegd had, als de beste Hollander zou konnen doen’ (p. 179). Zijn redevoering
beschikte dus over alle kwaliteiten om de rechters voor zijn standpunt te winnen,
waardoor ze inderdaad geneigd waren hem vrij te spreken. Dat hij zichzelf uit protest
tegen de willekeur van de gouverneur doodhongerde (p. 139), moet ook een
sympathieke indruk hebben gemaakt op de lezer die de Griekse geschiedenis kende.
Want deed dit niet denken aan de mythische Spartaanse wetgever Lycurgus, die in
de woorden van Plutarchus, ‘een eind maakte aan zijn leven door totale onthouding
van voedsel, vanuit de overtuiging dat het de plicht van de staatsman was om zelfs
met zijn dood een dienst te bewijzen aan de staat’?21 Op zijn manier leverde Pelimao
met zijn dood nog een dienst aan de door Valentyn verbeelde Alfoeren-staat. Voor
Valentyn en Pelimao lijkt soevereiniteit voor een belangrijk deel te bestaan uit het
recht om over leven en dood van onderdanen te beschikken. Door zijn eigen dood
teweeg te brengen en daarmee terechtstelling door de Nederlanders te voorkomen,
behield Pelimao tot het laatste moment zijn aanspraken op souvereiniteit. Het enige
wat de gouverneur nog kon doen was om het lijk van Pelimao aan de benen door de
straten te laten slepen en aan de galg te hangen om de schijn te wekken dat hij
zeggenschap had gehad over Pelimao's dood.22
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Oosterlingen
De beschrijving van Pelimao's lotgevallen stond in dienst van Valentyns verdediging
van de Ambonezen. Aan de hand van het Pelimao-geval toonde hij zijn lezer dat er
niets mis was met de intellectuele capaciteiten van de inwoners van de
Midden-Molukken, anders dan men bijvoorbeeld in VOC-kringen dacht, waar de
Ambonezen voor verstandelijk gehandicapt werden aangezien.23 Valentyn relativeerde
echter ook eerdere uitspraken in zijn beschrijving van de Ambonezen. Hij had daar
de stelling verdedigd dat de Ambonezen als Oosterlingen gewoontes hadden die
weinig verschilden van die van andere oosterse volken zoals de Joden uit het Oude
Testament. Oosterlingen veranderden niet van gewoonte. Wanneer ze een gewoonte
een keer hadden aangenomen, hielden ze daar milennia lang aan vast, waardoor
etnografische observaties van de Ambonezen konden helpen om Joodse gebruiken
die in het Oude Testament werden beschreven beter te begrijpen. Dat was handig
voor bijbelexegese.24
Daarnaast ging hij uit van een tweede geschiedmodel waarin de mensheid juist
ontwikkelingsstadia doorliep en waarbij er voor- en achterhoedes in de ontwikkeling
onderscheiden konden worden. Redenerend vanuit dit geschiedbeeld waren de
moderne Europeanen verder ontwikkeld dan de mensen uit de klassieke oudheid. De
Ambonezen werden binnen dit geschiedbeeld door Valentyn in een ontwikkelingsfase
ingeschaald die in het Westen door de Grieken, Romeinen en bijbelse Joden bereikt
was. Wanneer het eerder genoemde model van onveranderlijke oorstersheid met dit
tweede model gecombineerd zou worden, zouden oosterse volken voor altijd gedoemd
zijn in hun achtergebleven toestand te blijven steken. De wilde bergkoning Pelimao
lijkt echter een ontsnapping uit dit starre denkschema mogelijk te maken. Hij lijkt
immers aan te tonen dat oak ‘Oosterlingen’ zich verder kunnen ontwikkelen, omdat
hij onder meer bewees dat hij het retorisch met de ‘beste Hollander’ (een exponent
van de hoogste ontwikkelingsfase van de mensheid) had kunnen opnemen, terwijl
men volgens Valentyn mocht aannemen dat de gemiddelde Ambonees door geregeld
contact met Nederlanders nog verder gevorderd was op de weg van intellectuele
vooruitgang. Bij nader inzien waren er dus toch geen hindernissen voor verdere
ontwikkeling. Met zijn beschrijving van het optreden van Pelimao ‘bewees’ Valentyn
voor zijn lezers dat de inwoners van de Ambonse eilanden in beginsel perfectibel en
civiliseerbaar waren, in tegenstelling tot wat hij eerder beweerd had. Hij had in de
wilde bergkoning Pelimao een universeel, rationeel mens ontdekt. De implicatie
hiervan was dat indien deze wilde bergkoning het ra-
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tionele potentieel bezat om de ontwikkelingsachterstand ongedaan te maken, dan
zou dat zeker mogelijk zijn voor de Ambonezen die toch al op een hogere trap van
beschaving stonden. Alfoeren, Ambonezen en Nederlanders blijken opgenomen te
zijn in een zelfde ontwikkelingsgeschiedenis van de mensheid, alleen bevonden ze
zich voorlopig nog in verschillende tijdperken. De maatstaf van ontwikkeling is voor
Valentyn natuurlijk die van de Nederlanders. Hun technologische en intellectuele
ontwikkeling vormen een voorbeeld voor de Ambonezen. Valentyn als etnograaf
bekleedt in deze constructie een superieure positie. Hij kan het traject overzien dat
de ‘inlander’ moet afleggen om het tijdperk te bereiken waar de etnograaf zichzelf
bevindt. Dat dit traject inderdaad afgelegd kon worden, werd bewezen door de
verstandelijke vermogens van een man als Pelimao. Daarmee had Valentyn de aanzet
van een koloniaal beschavingsproject bedacht dat, wat Indië betreft, tot de ethische
politiek in de twintigste eeuw op uitvoering moest wachten.25
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van na de dood van de schrijver.
2 Knaap (2004, p. 80-1) geeft een andere versie van deze geschiedenis die gebaseerd is op
VOC-archiefstukken. Pelimao (Pelimau) is hierin een moslim en de verrader is niet Du Pree
(Du Prée), maar een lokale radja. Beide versies stemmen overeen in de aanleiding tot de
inhechtenisneming van Pelimao.
3 ‘Beschryvinge van Amboina’ (Valentyn 1724: 2, 1, p. 1-351); ‘Van de Amboineesen’ (Valentyn
1724: 2, 1, p. 138-189).
4 Zie hierover: Huigen 2009.
5 Rumphius 2001, p. 104-111.
6 Dit onderscheid is vooral onderzocht voor Sumatra: Granroth 2003, p. 74-78; Watson Andaya
1995.
7 Het beeld van de Alfoeren in Maria Dermoûts De tienduizend dingen is ontleend aan Valenpm.
8 Bernheimer 1952, White 1978, Leerssen 1995.
9 Veilingcatalogus 1728.
10 Oorspronkelijke editie van 1590; Nederlandse vertaling: Historie Naturael en Morael van de
Westersche Indien.
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12 Pagden 1982, p. 162-169.
13 Valentyn was in het bezit van een manuscript van de Hikayat Tanah Hitu. De eerste bladzijden
van ‘Ambonsche Zaaken’ in Oud en Nieuw Oost-Indiën zijn op deze tekst gebaseerd.
14 Pelimao beroept zich op de sterktste graden van verdediging in een forensische rede,
achtereenvolgens de status absoluta en de status translationis (Lausberg 1960, p. 97-8, 83).
15 Vgl. Skinner 1978, p. 254-301.
16 ‘Habent insulae [...] et semper habuerunt suos reges, suam republicam, suas leges, sua iura’.
Geciteerd in Somers 2003, p. 398.
17 Somers 2003, p. 386-7.
18 Oestreich 1982, p. 47-8.
19 Vgl. Mirancola 2007.
20 Vgl. Jansen 2001, p. 299-342 over iudicium en prudentia.
21 Plutarchus 1914, p. 294-5.
22 Deze lezing van de dood van Pelimao is gebaseerd op de visie van Mbembe 2003, p. 10-11 op
de uitoefening van soevereiniteit: ‘to kill or to allow to live constitute the limits of sovereignty,
its fundamental attributes. To exercise sovereignty is to exercise control over mortality and to
define life as the deployment and manifestation of power.’
23 Knaap 1987, p. 45, 51, 53 en 60.
24 Zie voor een meer volledige uiteenzetting: Huigen 2009.
25 Waarmee ik niet wil zeggen dat de ethische politiek door Valentyn geïnspireerd is.
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Romantiek in sarong en kabaja?
Javanen in de Indische almanakliteratuur
Peter van Zonneveld
Het is er zeer verre van af dat de Javanen, een zoo diep onkundig, ruw
barbaarsch en heidensch volk zijn, als men veelal in Europa waant. Zij
zijn geenszins ontbloot van gezond verstand, van schranderheid, van
vernuft in het uitdenken van hulpmiddelen, in één woord zij zijn gansch
niet verstoken van natuurlijke vermogens; maar het ontbreekt hun alleen
aan de ontwikkeling daarvan, en indien zij van de vroegste jeugd eene
zorgvuldige opvoeding genoten, zouden zij onze landgenoten buiten kijf
in kennis en verlichting op zijde streven.1
Aldus de gewezen militair Johannes Olivier, die in 1836, in het eerste deel van zijn
Tafereel en merkwaardigheden uit Oost-Indië, een lans brak voor de Javanen. Hij
gaat uitgebreid in op hun eigenschappen en karaktertrekken, en schetst zo een positief
beeld. Na bovenstaande uitspraak verklaart hij met nadruk:
Het behoort tot de veelvuldige vooroordeelen, die uit nationalen hoogmoed
ontstaan, dat wij menschen van eene verschillende kleur als een
verschillend (en geringer) menschenras beschouwen, en zulk een
vooroordeel is vooral strijdig met de verlichting en uitbreiding in Indië
van alle wetenschappen, welke onze eeuw en onzen landaard kenschetsen.2
In Oliviers visie op de landaard der Javanen ziet men zowel elementen van de
Verlichting als van de Romantiek. In het belang dat hij hecht aan opvoeding en
onderwijs toont hij zich geheel een kind van de achttiende eeuw; in zijn waardering
voor de Javanen als ongerept natuurvolk is hij een duidelijke exponent van de
Romantiek. Over de inheemse bevolking in en rond de ‘zeesteden’ Batavia, Semarang
en Soerabaja heet het:
De meeste Javanen zijn in en omstreeks de kustplaatsen deerlijk van hunne
eenvoudige, schuldelooze zeden ontaard. Zij hebben, zoo het schijnt, alleen
de ongunstige zijde van beschaafdheid en verlichting aangenomen, zonder
iets het minst van de gunstige zijde omhelsd te hebben.3
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Vernemen we in deze kritiek op het contact met vreemdelingen, uit Europa vooral,
niet een echo van Rousseau's opvattingen over de edele wilde en de corrumperende
werking van de Westerse cultuur? Het is de vraag in hoeverre Olivier hier de
communis opinio weergeeft. Uit zijn heftige strijd tegen ‘vooroordelen’ zou je kunnen
opmaken dat dit niet het geval was.

Literaire almanakken
Hoe werd de Javaan in de literatuur van die dagen gerepresenteerd? Om daar iets
van een antwoord op te kunnen geven wil ik graag stilstaan bij de Indische
almanakken, die hun bloeiperiode beleefden tussen 1840 en 1860, kort na de
publicaties van Olivier. De letterkundige almanak was een literair modeverschijnsel,
dat uit Europa was komen overwaaien. In Indië was behoefte ontstaan aan een eigen
literatuur, die zich afspeelde in de Indische archipel, in een herkenbaar decor.
Almanakken konden in die behoefte voorzien.
Het woord almanach komt uit het Arabisch, en betekende zoiets als een tabel
waarin de bewegingen van zon en maan waren opgenomen zodat je de kalender kon
vaststellen. Omstreeks 1540 zouden de eerste almanakken in Neurenberg zijn gedrukt.
Daarna heeft het genre zich explosief ontwikkeld: er verschenen talloze boekjes met
gevarieerde inhoud: van feitelijke informatie over jaarmarkten en trekschuiten tot
verhalen en verzen.4 In de negentiende eeuw kwam vervolgens ook de literaire
almanak tot bloei, niet gevuld met feitelijke gegevens, maar vooral met proza en
poëzie. Tussen 1830 en 1840 verschenen maar liefst meer dan tweehonderd reeksen
almanakken; een klein gedeelte daarvan was bij uitstek literair.5
Literaire almanakken waren vooral bedoeld als St. Nicolaasgeschenk voor de
vaderlandse schonen. Hoe verschillend van inhoud ook, ze hadden toch wel iets met
elkaar gemeen. In ruime mate voorhanden waren historisch-romantische taferelen,
gesitueerd in de Middeleeuwen of de zeventiende eeuw. Ook klonk er iets door van
betrokkenheid bij de actuele politiek, vooral wat betreft onze zuiderburen; de
Belgische Opstand liet ook in de almanakken zijn sporen na. Liefdesverhalen vormden
een belangrijk element, maar wel steeds zo dat de vaderlandse vrouwen en meisjes
niet behoefden te blozen. Het ging vaak om de perikelen rond huwelijk en
standsverschil. Ook was er veel ruimte voor gelegenheidspoëzie over geboorten,
huwelijken en sterfgevallen. Wat men toen voelde en dacht (of behoorde te voelen
en denken!) weerspiegelt zich in de literaire almanakken. Vandaar hun belang voor
de mentaliteits-
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geschiedenis en de nationale identiteit.6

Dat wilde men in Indië dus ook. De eerste reeks die daar verscheen, heette Lakschmi,
genoemd naar de hindoegodin van vruchtbaarheid en bevalligheid. Het succes was
van korte duur: het begon in 1840 en eindigde in 1842. Een veel langere adem had
de reeks Warnasarie, dat veelkleurigheid van bloemen betekent. Tussen 1848 en
1858 verschenen elf afleveringen.
Net als in Europa waren de prijzen hoog. Voor Lakschmi, dat een oplage had van
een kleine honderdvijftig exemplaren, betaalde men vier gulden. Warnasarie, met
een oplage van zeshonderd, kostte zelfs vijf gulden. Dat was veel geld in een land
waar een klerk zestig gulden per maand verdiende.?7
De sleutelfiguren binnen het Indische literaire leven waren W.R. van Hoëvell,
L.J.A. Tollens en W.L. Ritter. Deze laatste schrijft in 1861 in het voorwoord van één
zijner verhalenbundels, dat er omstreeks 1835 een letterkundige beweging was
ontstaan met als oogmerk het verspreiden van kennis over Indië. Hij sloot zich daarbij
aan, en koos tot doel ‘de vermeerdering der kennis van de zeden en gewoonten der
bewoners, van welken landaard ook, van den Indischen Archipel.’ Hoe ging dat in
zijn werk? Ritter geeft meteen zelf het antwoord:
Ik schetste die in tafereelen, geheel op waarheid gegrond, uit de oude
geschiedenis of overleveringen geput, of door mij telven gekend en
ondervonden, wikkelde die, om ze te aangenamer te doen lezen, in een
romantisch kleed [...].8

Indische Letteren. Jaargang 24

Wraakzucht
Die toenemende interesse in zeden en gewoonten lijkt zich vooral op de negatieve
eigenschappen te richten. Bij de representatie van de Javaan blijkt wraakzucht een
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van de belangrijkste ingrediënten te zijn. Ritter publiceert een verhaal, ontleend aan
het werk van Valentijn, met de niets aan de verbeelding overlatende titel ‘Javaansche
wraakzucht’. Het gaat over een dertienjarige knaap, die als ‘sierie-drager’ in dienst
is bij de keizer van Mataram. Bij de belegering van Passoeroean in 1511 vroeg de
vorst hem tot driemaal toe de sirih-doos aan te reiken, en omdat de jongen niet meteen
reageerde, gaf zijn heer hem een tikje op het hoofd en zei: ‘zift gij doof, dat gij mij
niet hoort?’ Dat kwam hem duur te staan, want de knaap, diep beledigd, stak zijn
keizer met een klein mes in de linkerborst. Deze stierf en de moordenaar werd gevat.
Men hield niet van halve maatregelen:
Zijne straf was spoedig bepaald. Hij werd gespiest, en, om alle wraak van
de zijde zijner familie voortekomen, werden ook zijn vader, drie broeders
en twee-en-zestig zijner naaste bloedverwanten op dezelfde wijze om het
leven gebragt, zoodat zijn geheel geslacht om dezen moord werd
uitgeroeid.9
In de almanakken vind je veel liefdesgeschiedenissen die zich onder de Javaanse
bevolking afspelen. Hier neemt de wraakzucht de gedaante aan van ‘minnenijd’,
zoals men dat toen noemde. ‘Ardie, of het slachtoffer van Javaanschen minnenijd’
is een kort verhaal van J.A. Caspers. De alwetende verteller betrekt de lezer in zijn
beschouwing over het zedelijk leven van de Javaan:
Aan mijne lezers, die met opmerkzaamheid den Javaan hebben
gadegeslagen, zal het niet zijn ontgaan, dat er een tijdstip in zijn leven
bestaat, de overgang van de kinder- tot de jongelingsjaren, waarin hij
blindelings botviert aan zijne driften, en zoo ten eenenmale ongeschikt
wordt tot eenig werk. - Dat tijdstip, bij den eenen van korteren duur dan
bij den anderen, doch nimmer de twee jaren te boven gaande, gelukkig
ten einde gebracht hebbende, bewandelt de jongeling het goede pad, of
gaat voort zich verder te verderven. - Zekerlijk moet men hieraan, gelijk
ook aan het klimaat, het spoedig verouderen van den Javaan toeschrijven:
- een man van veertig jaren is reeds afgeleefd.10
Ardie, een vijftienjarige knaap die kan bogen op jeugd, kracht en welgemaaktheid,
heeft zijn zinnen gezet op Semie, een vijfentwintigjarige dansmeid, en kan geen
weerstand bieden aan de wellustige blikken die zij in het rond werpt. De verteller
weet wel hoe dat komt: ‘Alleen de ware verlichting, gepaard met de godsdienst, kan
den mensch met zijne ware bestemming bekend maken. De Javaan, verstoken van
die voorregten moet dus immer een speelbal blijven zijner dierlijke driften’.11 Ardie
is omringd door ‘mannen met onbeduidende platte gezigten zonder uitdrukking’,
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Ronggeng of dansmeid. Gekleurde litho door Lemercier naar E. Hardouin (1853-1855).

of wel door personen van middelbare leeftijd die door hun uiterlijk tonen dat zij ‘de
slaven waren van lage en misdadige hartstogten.’12 Het verhaal speelt zich af in de
dessa Sampoong in de residentie Madioen. Kort nadat Ardie voor de verleiding is
bezweken, komt zich daar zijn tegenspeler vestigen, de booswicht in het verhaal:
In Kario di Wongso kon men de type zien van eenen slechten en zedeloozen
Javaan; - de rimpels, die in alle rigtingen elkander op zijn gelaat kruisten,
waren zoo vele teekenen van de ondeugden, die in hem haren zetel hadden
gevestigd. Zijne rollende oogen wierpen een' schuwen blik in het rond, door den dof-
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fen glans dier oogappels, met bloedstralen bevlekt, schemerden wreedheid
en valschheid door; - terwijl de bevende toon zijner stem eenen inwendigen
angst verried. Beducht voor de ontdekking zijner menigvuldig gepleegde
diefstallen en misdaden, was hij steeds op zijne hoede, en op het minste
geridsel gereed zijne kris te trekken.13
Deze onverlaat heeft ook zijn zinnen op Semie gezet. Bij wijze van waarschuwing
doorsteekt hij de slendang die Ardie haar geschonken had. Semie schrikt daarvan,
krijgt een beklemd voorgevoel en ziet de toekomst somber in. De verteller legt
geduldig uit: ‘Men stelle zich niet voor eene platonische liefde, die deze twee wezens
aan elkander bond; - ongevoelig voor zielsgenot, waartoe de ontwikkeling ontbrak,
begrepen zij daarbij slechts het voldoen van dierlijke lusten.’14 Kort daarna wordt
Ardie in een kloof opgewacht, op zijn hoofd geslagen met een knuppel en
doodgestoken.
Een ander verhaal waarin deze minnenijd zich manifesteert, geschreven door L.J.A.
Tollens, speelt zich af in de residentie Cheribon. De jonge Maas Arga Bassarie is
aangesteld als helper van de wedono van Singaparna:
Deze Wedono was een trotsch man van een opvliegend karakter, die steeds
aan zijne luimen en toomelooze hartstochten den teugel vierde en zijn rang
alleen aan den hem verwanten regent van dat landschap te danken had,
want zelfs de noodzakelijkste kundigheden, om zijne betrekking naar
vereischte waar te nemen, ontbraken hem ten eenenmale.15
Aanvankelijk was hij zeer met zijn ijverige en schrandere helper ingenomen, omdat
deze hem in staat stelde ‘aan zijne lusten, en deze waren van den dierlijksten aard,
den teugel te vieren.’16 Nu woonde er in de omgeving een bejaarde landbouwer, Pa
Sarima, die de vader was van een lieftallige maagd, die buitengewoon aantrekkelijk
was:
De zinnelijke Wedono had sinds jaren de ontluikende bekoorlijkheden
van Sarima gadegeslagen en voorzeker, hij was niet de eenigste, die met
een begeerlijk oog op die parel der Sundalanden loerde. Eene gestalte,
zooals de Javaan zich die van de hem in den koran toegezegde hoerie
voorstelt, een gelaat, welks fierheid door het zacht smachtende van een
paar hemelsche oogen en sierlijk zich plooijende wenkbraauwen getemperd
werd, eene gelaatskleur zoo zacht gebronsd, dat de blos der wangen
daardoor heendrong, een hairwrong, die van zijde geweven scheen en met
het schitterend zwart der raven konde wedijveren
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Ronggeng of dansmeid. Gekleurde litho door Lemercier naar E. Hardouin (1853-1855).

en eindelijk eene over hare geheele persoon heerschende lieftalligheid,
die slechts zelden onder Java's dochteren in zulk eene hooge mate wordt
aangetroffen, ziedaar in korte doch waarachtige omtrekken de schets der
liefelijke en kuische maagd, op wie zoo veler oogen waren gevestigd en
voor wie zoo menig hart klopte.17
Wanneer de wedono ontdekt dat Maas Arga en Sarima erg op elkaar gesteld zijn,
weet hij zijn jonge rivaal in de gevangenis te krijgen, veroordeeld wegens
brandstichting. Sarima vertrekt naar een ander regentschap om uit handen van de
wedono te kunnen blijven: ze gaat inwonen bij de moeder van haar geliefde.
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Na twee jaar komt deze vrij, snelt naar zijn ouderlijk huis en sluit zijn Sarima in de
armen. Na de huwelijksplechtigheid worden pogingen in het werk gesteld om
genoegdoening te krijgen voor het doorgestane leed, terwijl de wedono op wraak
zint. Zover zal het allemaal niet komen. Wanneer Maas Arga van huis is, wordt de
landstreek getroffen door een aardbeving. Sarima vlucht, raakt haar vader kwijt, en
keert na korte tijd naar de plaats des onheils terug om hem te zoeken. De wedono
volgt haar en dreigt haar te overweldigen op een hooggelegen rots. Op dat moment
volgt een nieuwe aardschok en de onverlaat stort naar beneden. Maas Arga is haar
gaan zoeken en vindt haar. Hij krijgt nu de functie van de wedono, en Sarima krijgt
twee kinderen. Eind goed, al goed.

Zedeloosheid
De Javaanse bevolking laboreert niet alleen aan wraakzucht, maar ook aan
zedeloosheid. Dit gegeven komt in vele verhalen terug. Een mooi voorbeeld is ‘Embok
Djaina’ van C. van Heerdt, waarin het probleem expliciet aan de orde wordt gesteld.
In een stukje algemeen commentaar uit de verteller zijn verontwaardiging:
Wie mijner lezers, die, ongetrouwd en in den bloei zijner jongelingsjaren,
eenen geruimen tijd in de hoofdsteden van Java heeft doorgebragt, kan
onbewust zijn van den onzedelijken toestand der inlandsche meisjes, en
is niet in de gelegenheid geweest te vernemen, op welk eenen lagen prijs
het eerbaarste, dat eene vrouw bezit, voor ieder' wellusteling geschat wordt?
Ouders verkoopen hunne kinderen; aanverwanten of vreemden maken
zich onder ijdele beloften meester van onnoozele, aan zichzelve overgelaten
maagden, om ze ... doch neen; mijne pen weigert mij hare dienst voor
zulke tafereelen, en een betere geest fluistert mij toe van dit onderwerp af
te stappen en liever te erkennen, dat verreweg het meerendeel der
Javaansche bevolking zijne voorouderlijke, zuivere zeden heeft bewaard,
en het Europese metaal met zijne verzoekingen nog niet over den dorpel
hunner bamboewoningen is doorgedrongen.18
Djaïna heeft een verdorven leven geleid. Ze heeft een zoon gekregen die ze uit het
oog verloren is. Ook heeft ze nog in de gevangenis gezeten vanwege diefstal. Vele
jaren later vindt ze haar zoon terug: ‘Al hetgeen een Javaan in bedorven heid van
zijne landgenooten onderscheidt, bezat deze mandoor.’19 Zijn manieren zijn op
Europese leest geschoeid, en dat geeft hem een overwicht op zijn landgenoten. Samen
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met zijn moeder vermoordt hij een Chinees. Djaïna, die bij een Europese familie in
dienst is, bekent haar misdaad aan de dochter des huizes. Die vertelt het door aan
haar moeder, en als de misdaad dan aan het licht komt, weet Djaïna uit wraak nog
die dochter te vergiftigen.

Polygamie
Behalve wraakzucht en zedeloosheid is er nog een derde motief dat regelmatig opduikt
wanneer zeden en gewoonten van de Javaan besproken worden: de polygamie. W.R.
van Hoëvell betoogt in ‘De vrouwen op Java’ dat het christendom een heilzame
uitwerking heeft gehad op de Javaanse bevolking. Bekeerde Javanen nemen immers
afscheid van de polygamie, die Van Hoëvell nadrukkelijk afwijst:
Gelijk in alle landen waar de Polygamie in zwang is, zoo leven ook de
vrouwen der Javanen in dien staat van vernedering en minachting, welke
daarvan het natuurlijk gevolg is. Huisselijk geluk is bij haar een onbekend
woord: want ijverzucht en dikwijls doodelijke haat scheidt die vrouwen,
die elkander het hart van den man zoeken te ontstelen, en jagen rust en
vrede buiten. [...] Uit dit weinige blijkt dus reeds genoegzaam, hoe weinig
invloed de eigenschappen van de vrouw op de beschaving en de zeden der
maatschappij van den Javaan uitoefenen.20

Trouw
Niet alles is negatief in de almanakken; er blijken ook goede Javanen te bestaan.
Soms wordt de schoonheid van de Javaanse vrouw geroemd, zoals we hierboven al
zagen. Soms ook de trouw. Een verhaal waarin veel van die elementen, zowel
positieve als negatieve, samenkomen is ‘Aïssa’ van G.G. Kool. Luitenant Narzich
vindt in een moeras een kind, en neemt het bij zich als bediende. Wanneer de militair
wordt overgeplaatst naar Sumatra, gaat het kind mee en groeit op als jongeling. De
achttienjarige knaap redt daar het leven van zijn meester, zwaargewond na een brute
aanval van drie woedende Sumatranen. Hij verzorgt hem met liefde en toewijding.
Na twaalf jaar komt Narzich op Java terug. Aan zijn vrienden vertelde hij dat de
knaap overleden is. Hij is nu in het gezelschap van de beeldschone Aïssa, die hem
een welgeschapen zoon heeft geschonken. Nadat zij ongewenste intimiteiten van een
col-
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lege van haar luitenant doeltreffend heeft afgestraft, wordt onthuld wat de lezer al
vermoedde: Aïssa is niemand anders dan het kind uit de sawah-poelen.
Narzich heeft schulden en moet een beroep doen op een rijke weduwe. Aïssa stelt
voor de weduwe te beroven en te vermoorden, maar dat vindt Narzich niet zo'n goed
idee. Hij besluit met de weduwe te trouwen. Op de dag van het huwelijk, wanneer
Narzich somber voor zich uit zit te kijken, verschijnt Aïssa op het feest, met het
kostbaarste geschenk dat hij haar gegeven heeft. In een bamboekorfje ligt het lijkje
van hun zoon, met een bloedige wond in de borst. Kort daarna wordt de
kindermoordenares op het schavot ter dood gebracht. Aïssa paart schoonheid aan
moed:
Voorwaar, die vrouw was schoon, en toch eene Javane? Indien er iets was, dat het
engelachtige in haar deed wegvallen, dan was het dat hartstogtelijke, dat uit haar
geheel wezen tintelde, en het krachtige, of liever het moedige, dat in den ganschen
vorm van haar ligchaam sprak, terwijl dat hartstogtelijke en dat moedige in geeeen
deele eenigen hinder toebragt aan het behagelijke en betooverende dier vrouw, maar
integendel, de bewondering harer schoonheid verhoogde bij wien haar aan mogt
staren omdat die schoonheid daardoor eene buitengewone schoonheid werd.21

Conclusie
Schoonheid, moed, trouw en wraakzucht komen hier samen. Ook elders in de
almanakken zijn dergelijke combinaties te vinden. In de anonieme schets ‘De koelie’
wordt de loftrompet gestoken over een bescheiden beroepsgroep: een koelie is eerlijk,
voorzichtig, vlijtig en hulpvaardig. Daar staat echter ook iets negatiefs tegenover:
‘Maar het grootste genot dat hij kent, zijn de kansen van het spel, en de bedwelming
der zinnen, door het verderfelijk heulsap, de opium, veroorzaakt.’22 Vooral die laatste
zwakheid sleept de koelie voortijdig naar het graf.
Inge Tromp heeft een onderzoek gedaan naar het tijdschrift Biäng-Lala
(1852-1855).23 De inhoud van dit periodiek stemt overeen met de inhoud van de
almanakken; voor het grooteste deel gaat het om bijdragen van dezelfde auteurs. Als
negatieve eigenschappen van de Javaan signaleert zij wraakzucht, traagheid,
onverschilligheid, domheid, lichtgelovigheid, zedeloosheid en misdadigheid. Maar
ook zij vindt auteurs die het voor de Javaan opnemen. Dat stemt overeen met mijn
conclusies. Tegenover de negatieve eigenschappen staan vooral natuurlijkheid, trouw,
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Opiumschuivers. Gekleurde litho door C.W. Mieling naar A. van Pers (1853-1862).

dapperheid en trots. Hoewel de weegschaal overhelt naar het kwade, is er ook veel
goeds te melden. Zo komt uiteindelijk een genuanceerd beeld tot stand. Het nodigt
uit tot nader onderzoek naar auteurs als Van Hoëvell, Ritter, Tollens en enige anderen.
In ieder geval is er in de almanakken, meer dan voorheen, sprake van een grote
belangstelling voor het karakter en de zeden en gewoonten van de Javaan. Ook bestaat
er een sterke behoefte hem op te heffen. Dat alles wordt gepresenteerd op een wijze
die de lezer moet boeien. Zo werken Verlichting en Romantiek door in de
almanakliteratuur: het nuttige en aangename verenigd, en gewikkeld in het
romantische kleed van sarong en kabaja.
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‘Een domme, wrede satire op de Havelaarszaak’
Multatuli en de Maatschappij tot Nut van den Javaan
Cees Fasseur
Niemand heeft het beeld van de Javaan ingrijpender veranderd dan Multatuli met
zijn boek de Max Havelaar of de koffijveilingen der Nederlandsche
Handel-Maatschappij. De ene buffel van Saidjah's vader, de treurige
liefdesgeschiedenis van Saidjah en Adinda, de regent van Lebak, ze drukten een
onuitwisbaar stempel op de Nederlandse voorstelling van die dertig miljoen Javanen
die aan gene zijde van de evenaar werden mishandeld en uitgebuit door het
Nederlandse bestuur. Het onderwerp van mijn artikel is echter niet de Javaan. Het
is de controverse tussen twee vrienden van de Javaan, maar niet van elkaar, Multatuli
en Willem Bosch. Een beschrijving van die tegenstelling geeft mij de gelegenheid
stil te staan bij de kern van de Max Havelaar en de politieke invloed die het boek
uitoefende.
De Maatschappij tot Nut van den Javaan, die voor haar naam natuurlijk leentjebuur
had gespeeld bij de veel oudere Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, werd in 1866
opgericht. Al spoedig telde zij meer dan tweeduizend leden, georganiseerd in
plaatselijke afdelingen en correspondentschappen. Als men bedenkt dat Nederland
toen hooguit vier miljoen inwoners telde, was dit geen gering aantal. Er werd ook
een blad uitgegeven, Nederland en Java. Deze bloei bleek echter maar tijdelijk. Het
was opgaan, blinken en verzinken. De belangstelling ebde weg en bijna elf jaar na
haar oprichting legde de Maatschappij begin 1877 het loodje.1

Stovia
Oprichter, naamgever en geestelijk leidsman van de Maatschappij was de geneesheer
dr. Willem Bosch (1798-1874), gepensioneerd kolonel, chef van de
militairgeneeskundige dienst van het Indische leger. Bosch had hart voor de Javaan.
Hij toonde zich als hoog ambtenaar in 1847 een fel criticus van het
Nederlands-Indische gouvernement na het uitbreken van een catastrofale hongersnood
in Midden-Java.
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Willem Bosch (1798-1874).

Doorgaans werden zulke onheilen afgedaan met een schouderophalen en een
verwijzing naar misoogst en andere natuurlijke oorzaken waaraan niemand iets kon
doen. Bosch schreef de ellende echter toe aan de tengevolge van allerlei drukkende
regeringsmaatregelen ontstane armoede onder de inheemse bevolking. Hij haalde
zich daarmee het ongenoegen van gouverneur-generaal Rochussen op de hals. Van
zijn praktische instelling getuigde zijn ijveren voor de oprichting te Batavia
(Weltevreden) van de Stovia, de School tot opleiding van inlandse artsen; ze kreeg
in 1851 haar beslag. Een hoofdstuk apart vormden de inspanningen die hij zich heeft
getroost om de invoering van de pokkenvaccinatie in Japan te doen slagen.
Na zijn pensionering in 1854 verwierf Bosch in Nederland bekendheid door zijn
publicaties in het liberale Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. Hij toonde zich daarin
een verwoed bestrijder van het Nederlandse exploitatiestelsel op Java, dat wij kennen
onder de naam van het cultuurstelsel. Ook nu moesten de Indische regering en het
Nederlandse opperbestuur in de persoon van de minister van Koloniën het ontgelden.
In zijn met veel cijfers doorspekte artikelen - Bosch geloofde hartstochtelijk in
statistieken, ook al waren die toen nog zeer onbetrouwbaar - trachtte hij aan te tonen
dat de bevolking van Java er in de verstreken laatste kwart eeuw in welvaart en
omvang op achteruit was gegaan in plaats van vooruit, door het funeste
regeringsstelsel. Hij toonde zich daarmee een warm medestrijder van die andere
mensenvriend, dit keer vanuit de theologische hoek, de predikant, sinds 1849 Tweede
Kamerlid, W.R. baron van Hoëvell.
Aan Bosch is in 1941 door een andere medicus, A.H. Borgers, een Utrechtse
dissertatie gewijd: Doctor Willem Bosch en zijn invloed op de geneeskunde in
Nederlandsch Oost-Indië. Het is een tamelijk bloedeloos boek, ook al beschikte de
promovendus blijkens zijn voorwoord over prachtig materiaal. Een kleinzoon van
Bosch had aan de schrijver het uitgebreide archief van zijn grootvader ter beschikking
gesteld, alvorens dit archief naar in de bedoeling lag ten geschenke te geven aan de
toenmalige
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Geneeskundige Hogeschool te Batavia. Wij mogen aannemen dat het sindsdien
verloren is gegaan.2 Zo min als een biograaf moet worden aangespoord onbevoegd
de geneeskunst uit te oefenen, zo dient een medicus zich bij voorkeur verre te houden
van het biografische métier.
De medische kolonel buiten dienst leek dus zijn sporen te hebben verdiend toen
hij in 1866 de Maatschappij tot Nut van den Javaan oprichtte. Ze was opgezet als
een landelijke organisatie met een in Arnhem zetelend hoofdbestuur onder leiding
van founding father Willem Bosch. In een Open brief aan het Nederlandsche volk,
zette het hoofdbestuur van de Maatschappij (lees: Bosch) zijn denkbeelden en
doeleinden uiteen. Het deed dit door een eerder geschrift van zijn hand opnieuw uit
te geven: ‘Ik wil barmhartigheid en niet offerande. Eene wekstem aan Nederland tot
regtvaardigheid en pligtsbetrachting jegens de Javanen’.

Kleinstädterei
Een groot stilist was Bosch helaas niet, zoals de larmoyante titel van dit geschrift,
ontleend aan Mattheüs 9:13, al doet vermoeden. Het christelijke sausje waarmee de
doelstellingen van de maatschappij waren overgoten, zal hem bij Multatuli niet
geliefder hebben gemaakt. De Maatschappij beoogde immers ‘handhaving en
toepassing der beginselen van regtvaardigheid en liefde tot den naaste, die de
betrekking tusschen het Moederland en Java moeten kenmerken’.3 Bosch achtte de
Nederlanders een bij uitstek godsdienstig volk aan wie het daarom wel bijzonder
zwaar moest vallen als het christendom bij de Javaan geen voet aan de grond kreeg.
Dat de Javaan van de blijde boodschap niet wilde weten was, aldus Bosch, een direct
gevolg van het wanbestuur waaraan hij bloot stond. Dat wanbestuur werd in geuren
en kleuren geschetst aan de hand van - opnieuw - de grote hongersnood van 1847
die blijkbaar op Bosch als ooggetuige grote indruk moet hebben gemaakt. Ook de
verdere inhoud van de brochure zal de wenkbrauwen van de grote schrijver hebben
doen fronsen. Het was een rammelend betoog, waarin niet één keer de naam van
Multatuli of de Max Havelaar viel. Wel werd Droogstoppel in het voorbijgaan
genoemd (‘Wat is een buffel, vraagt Droogstoppel, in vergelijking met de zaligheid
van Frits?’).4 Ook de oplossing die Bosch als goed liberaal aan de hand deed om Java
te ontwikkelen, zal hem niet milder hebben gestemd. Die oplossing bestond in het
toelaten van kapitaal en Westerse ondernemingen, dus de door Multatuli verfoeide
‘vrije arbeid’. Of om het in de woorden van Bosch te zeggen: ‘Wat men overal als
een weldaad en zegen
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beschouwt: ruimte van kapitaal en veel ondernemers, wordt voor Java een onheil
geacht!’5 Op dit punt was er een groot verschil tussen hem en Bosch, maar niet tussen
Multatuli en het toen zittende conservatieve ministerie Van Zuylen van
Nijevelt-Heemskerk (1866-1868).
Na zo'n introductie konden de doelstellingen van de Maatschappij bij de schrijver
niet op een warm onthaal rekenen. Op zichzelf waren ze overigens nobel genoeg.
Men wilde aan de hand van publicaties en openbare bijeenkomsten de kennis van
Java vermeerderen, het onderwijs in de kolonie aanmoedigen en ‘alle onregt tegen
Javanen, door wie ook gepleegd’ bestrijden.6 Aanvankelijk heeft Multatuli de
Maatschappij genegeerd, maar toen hij, zelf zwaar in de financiële problemen, een
uitnodiging kreeg die doelstellingen geldelijk te ondersteunen, vatte hij vlam. Hij
die zijn loopbaan aan het welzijn van de inlandse bevolking had opgeofferd, werd
geacht bij te dragen aan het werk van een andere oudgast die eerst zijn comfortabele
pensioen had afgewacht om zich pas daarna ten dienste van de Javaan nuttig te maken.
Zo moet hij het hebben gevoeld en zo zei hij het ook in een door Multatuli's uitgever,
F.C. Günst, in 1869 uitgegeven brochure. Deze brochure had de vorm van een brief
aan het bestuur van de Haagse afdeling van de Maatschappij. Multatuli vond het
genootschap maar ‘een domme, wrede satire op de Havelaarszaak’ en, zij het
onbewust, ‘een der werktuigen in de hand van het boze’. Ze werd immers beheerst
door ‘vals liberalisme’ of vrije-arbeidzwendel, ‘Kleinstädterei’, ‘geloof’ en
‘geldzucht’.7 Dat loog er dus niet om.

Klokkenluider
Hoe trefzeker Multatuli zijn bezwaren mocht hebben verwoord, hij sloeg, zoals vaker,
door. Bosch had wel degelijk, nog in gouvernementsdienst, zijn nek uitgestoken door
kritiek op de Indische regering te leveren. En wat viel er op zichzelf in te brengen
tegen de doelstellingen van de Maatschappij? Vermeerdering van kennis over Java,
strijd tegen onrecht, grotere welvaart, het waren toch alle zaken die Multatuli ook
nastreefde? Ongetwijfeld speelde bij hem het gebrek aan erkenning van zijn
verdiensten als klokkenluider een rol. Hij had met zijn Havelaar het Nederlandse
volk de ogen geopend en desondanks werd noch hij noch zijn meesterwerk in Boschs
pamflet ook maar één keer genoemd. De aangedragen oplossing, bestaande uit de
bevordering van de ‘vrije arbeid’ en het beroep op de christelijke roeping van
Nederland, beviel hem zo mogelijk nog minder. En dan de brutaliteit om aan hem,
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die het geld zelf zo goed kon gebruiken, een bijdrage te vragen! Wat ook stak was
de gedachte dat de in de Maatschappij verenigde Nederlandse notabelen, de
‘Javaannutters’ zoals hij ze spottend noemde, na zo lang van het koloniale
exploitatiestelsel en de batige sloten te hebben geprofiteerd, kennelijk last hadden
gekregen van een kwaad geweten. Vandaar dat hij, aan het slot van zijn tirade, aan
de Maatschappij de rol van Tetzel had toegeschreven ten behoeve van Droogstoppels
bezwaard gemoed, daarmee doelend op de uit de geschiedenis van de kerkhervorming
bekende handelaar in aflaten.
Maar wie kaatst moet de bal verwachten. Op 18 oktober 1869, twee weken na
Multatuli's cri de coeur, stond er een antwoord in de NRC. Het was afkomstig van
het Haagse bestuurslid J.C. van Lier, stenograaf bij de Tweede Kamer. Zijn repliek
zal een gevoelige snaar bij Eduard Douwes Dekker hebben aangeroerd. Alvorens
nog eens te wijzen op de goede doelen die de Maatschappij in haar vaandel had staan,
stelde Van Lier de vraag wat naar de mening van Multatuli dan wel op Java moest
gebeuren. Zeker, diens werk had de natie wakker geschud en haar in het lot van de
Javaan belang doen stellen. Maar er was meer nodig dan ‘romantiek, cursiefletters,
verdichtselen en holle klanken’. Op geen enkele wijze had hij, Multatuli, duidelijk
gemaakt hoe het doel dat hij met de Max Havelaar nastreefde kon worden bereikt.
Wel had hij te kennen gegeven dat hij noch voor de liberalen noch voor de
conservatieven partij koos, maar wat was dan het programma van die door hem
voorgestane derde partij? ‘En daarom sommeeren wij den schrijver om in korte of
lange trekken (...) mede te deelen, welke zijne middelen zijn (...) Welke maatregelen
behoren te worden genomen om Nederland en Indië te redden?’8

Opheffèn
En dat was voor Multatuli natuurlijk het zere punt. De Javaan werd ‘mishandeld’
maar hoe aan die mishandeling een einde te maken? Hij zou dan hebben moeten
putten uit het arsenaal aan liberale hervormingsmaatregelen, maar zich tegelijk
committeren aan het vrije ondernemerschap op Java. Dat laatste wilde hij niet. De
schrijver bleef dan ook het antwoord schuldig aan zijn criticus. Pas toen Van Lier
maanden later naar Java vertrok om het hoofdredacteurschap van een nieuwe liberale
krant, het Nieuwe Bataviaasch Handelsblad, aan te nemen, reageerde hij in zijn
Ideeén (942.) met een persoonlijke aanval op de gewezen kamerstenograaf. Van Lier
was maar een zinsnedenmaker - ‘een hebbelijkheid die, gelijk we dagelijks zien, alle
andere
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Multatuli.

hoedanigheden overbodig maakt’.9 Het kon Multatuli vergeven worden want Van
Lier zelf had in zijn krant de beschuldiging gelanceerd dat Multatuli naar de
conservatieven was overgelopen.
Ook een getergde Bosch had ten langen leste in dat blad de aanval geopend door
zijn tegenstrever ervan te betichten dat hij in de Max Havelaar vooral zichzelf had
gezocht. Was hij slachtoffer, dan was hij het van eigen verkeerdheid en fouten. Een
antwoord van de gevierde maar ook omstreden schrijver kreeg hij niet. De
hoofdredacteur van het Semarangse blad De Locomotief, Van Kesteren, belastte zich
met zijn verdediging.10
Wat Multatuli als zijn programma van de toekomst zag, was de ruiterlijke erkenning
door de Nederlandse regering van de door hem in de Max Havelaar beschreven
misstanden, alsmede een radicale breuk daarmee. ‘De Nederlandse Regering is 'n
Regering van schelmen, zolang ze niet door daden toont met het verledens gebroken
te hebben.’11 Pas dan zouden de Nederlandse ambtenaren in Indië hun plicht durven
te doen en de bevolking beschermen tegen willekeur, zoals hun en indertijd Multatuli
zelf in het Indisch Regeringsreglement was opgedragen.
Het klonk voor de tijdgenoot, ‘Javaannutverhandelaar’ of niet, misschien niet al
te overtuigend. Multatuli was echter zijn tijd vooruit, waardoor zijn programma een
concrete invulling ontbeerde. Dat hinderde hem in zijn repliek op de vraag welk
regeringsstelsel hij op Java voorstond. Pas de vijftien jaar na zijn dood ingezette
‘ethische politiek’ die aan het door Multatuli met een hoofdletter geschreven ‘Gezag’,
datwil zeggen de koloniale staat en zijn ambtenaren, een hoofdrol toekende in ‘het
opheffen van den inlander’ bracht het antwoord. Postuum zal het hem genoegen
hebben gedaan dat hij door zijn Max Havelaar die ethische politiek in belangrijke
mate geïnspireerd heeft. Maar dat is een ander verhaal, waarvoor ik u verwijs naar
mijn Leidse intreerede van 1987.12
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‘Deze stil nijdige, geheimzinnig fanatieke wajangpop’
Autochtone personages in De stille kracht
Geert Onno Prins
En vreemd was het in dit land van diep geheimzinnig sluimerend mysterie,
in dit volk van Java, dat zich als altijd verborg in het geheim van zijn
ondoordringbare ziel - wel onderdrukt maar toch zichtbaar, [...] te hooren
optrillen, plotseling onverwacht, een niet te onderdrukken kreet van glorie,
die weêr dadelijk verzonk, versmolt in het gegons, als angstig om
zichzelven, omdat het heilige tijdstip nog niet daar was...1
Het heilige tijdstip ... Voorzag Louis Couperus toen hij De stille kracht schreef dat
Indonesië zich ooit zou losmaken van Nederland? Dan zou ‘het heilige tijdstip’ 17
augustus 1945 kunnen zijn.
In De stille kracht brengt Couperus de koloniale verhoudingen in beeld en in zijn
visie waren die verhouding hoe dan ook scheef: de rollen van veel autochtone
personages zijn misschien klein, maar het is wel opvallend dat er in bijna alle
verhoudingen met Europeanen wel iets loos is. Vaak heeft de laatste dat dan niet in
de gaten. Dat begint al in de openingsscène, als Van Oudijck een avondwandeling
maakt naar het strand en de hoofdoppasser met de tali api aandachtig naar hem opkijkt
‘als dacht hij: [...] Wat doet de Kandjeng Toean nu hier ... Het is hier niet goed ...
tjelaka, tjelaka...’2
De meest opvallende overeenkomst tussen de inheemse personages in De stille
kracht is dat ze zogenaamde flat characters zijn: ze maken geen ontwikkeling door.
Ze zijn - om een vergelijking van hoofdpersoon resident Van Oudijck te gebruiken
- zo tweedimensionaal als een wajangpop. De stille kracht, zou je in eerste instantie
dan misschien verwachten, verschilt hierin weinig van romans uit dezelfde periode.
De functie van de inheemse karakters lijkt juist vooral te zijn om de thematiek te
ondersteunen en de ontwikkeling van de drie zogenoemde round characters in De
stille kracht - van Eva Eldersma, van Léonie van Oudijck en vooral van resident Van
Oudijck.
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In Couperus' eigen woorden geeft De stille kracht ‘de geheimzinnige vijandschap
[weêr] van Javaanschen grond en sfeer en ziel, tegen den Nederlandschen veroveraar.’3
De inheemse karakters maken zelf dus geen ontwikkeling door, maar ze zijn
daarom nog niet stereotiep. Sterker nog, ze lijken het stereotiepe beeld te willen
nuanceren. Ik zal vier personages bespreken.

Soenario
Allereerst natuurlijk de regent Soenario. Aan hem wil ik de meeste aandacht besteden;
tenslotte staat het conflict tussen Van Oudijck en Soenario centraal. Van Oudijck
overheerst en Soenario wordt overheerst. Verrassend is echter dat Van Oudijck een
edel en Soenario een slecht karakter heeft. Althans, volgens de toenmalig heersende
normen van het binnenlands bestuur. Die rol van slechterik van Soenario past in de
visie van de ethische richting. Formeel moest de ethische politiek weliswaar nog
beginnen toen De stille kracht verscheen, maar Van Oudijck handelt duidelijk vanuit
ethische principes. Het Binnenlands Bestuur had, ook in de ogen van Van Oudijck,
een morele verantwoordelijkheid tegenover de inheemse bevolking en die
verantwoordelijkheid kwam er in het kort op neer dat Nederland meer voor de
belangen van de bevolking moest opkomen. De beste methode, dacht men toen, was
krachtig ingrijpen. Dat wil zeggen: opstandige en nog niet onderworpen gebieden
‘pacificeren’, zoals dat werd genoemd, en het bestuur vernieuwen.
Het conflict in De stille kracht kun je misschien wel zien in het licht van die
veranderende verhoudingen tussen het Europese en het inlandse bestuur.
Rond 1900 verkeerde het Binnenlands Bestuur op het toppunt van zijn macht. Het
gezag van resident Van Oudijck is, zoals het in De stille kracht geformuleerd wordt,
‘bijna onafhankelijk’.4 Sinds de VOC-tijd werkten de Nederlanders en de inheemse
vorsten samen. De inlandse adel vervulde een cruciale rol. Zo ook de familie van
Soenario uit De stille kracht: ‘Al in den tijd der Compagnie,’ zegt Van Oudijck tegen
Soenario, ‘is Holland veel verschuldigd geweest aan uw geslacht, dat haar altijd
trouw was’.5
Nu Indië echter economisch opengelegd moest worden, zodat de Indonesische
bevolking mee kon profiteren van de rijkdom van het land, was er minder ruimte
voor de inlandse vorsten. Sterker nog, ze werden nu eerder gezien als een obstakel
voor
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de welvaart van de bevolking, als dwingelanden en uitzuigers.6 Ook Frans van
Helderen uit De stille kracht denkt er zo over: ‘De Engelschen,’ zegt hij, ‘handelen
in Britsch-Indië hooger en willekeuriger met hun Indische prinsen. De Hollanders
ontzien ze veel te veel.’7
De Nederlanders zouden in het vervolg met straffe hand regeren. Als er na het
ontslag van de regent van Ngadjiwa beroering is onder de inlandse bevolking, laat
Van Oudijck duidelijk aan Soenario voelen dat in geval van opstand, in Van Oudijck's
woorden, ‘een ontzettende straf neêr zou vallen op al wie schuldig zoû blijken te
zijn, hoog en laag.’8
Het oude, feodale systeem diende te verdwijnen. Het gevolg daarvan, kun je
misschien zelfs stellen, was dat de Europeanen zich minder aan Azië aanpasten, en
dat de Aziaten zich meer aan de Europeanen moesten aanpassen.9 Je zou zo tegen
het conflict tussen Van Oudijck en Soenario in De stille kracht aan kunnen kijken.
Van Oudijck stoort zich eraan dat Soenario niet-Westers is, zoals de regent van
D., van wie gezegd wordt dat hij ‘ontwikkeld [is], zuiver Hollandsch sprekend en
schrijvend, steller van klaar-duidelijke Hollandsche artikelen in couranten en
tijdschriften.’ Of de regent van S., die ‘in de Europeesche samenleving [leeft] als
een dandy, galant tegen de dames’.10
Soenario is in Van Oudijcks ogen een ‘stil nijdige, geheimzinnig fanatieke
wajangpop, (...) dom verafgood door het volk, in welks welvaart hij geen belang
stelde.’11
En wat vindt Soenario? Dat komen we eigenlijk niet te weten. Hij gaat niet met
Van Oudijck in discussie - wat weer een van de redenen is dat Van Oudijck geen vat
krijgt op Soenario en zijn ‘ijskoude correctheid’. Een veelzeggende passage is als
Van Oudijck de regent aanspreekt op het wangedrag van zijn broer. Het is natuurlijk
niet bepaald fijnzinnig om een Javaan, of wie dan ook eigenlijk, zo rechtstreeks te
confronteren met een dergelijk precaire aangelegenheid: ‘U (...), aldus Van Oudijck,
draag ik op (...) op uw broeder te letten. Hij dobbelt, hij drinkt, hij doet uw naam
geen eer aan, Regent.’
Van Oudijck vindt evenwel dat hij geen keus heeft en dan lezen we de reactie van
Soenario:
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 met een mysterie van haat den Hollander toe, den minnen
Hollander, den burgerman, den onreinen hond, den goddeloozen Christen,
die niet hàd aan te roeren met eenige voeling van zijn vuile ziel iets van
hèm, van zijn huis, van zijn
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De soesoehoenan van Soerakarta Pakoe Boewono X en resident De Vogel in 1897.
‘Couperus moet deze foto gekend hebben; ze werd officieel aan alle residenten verstrekt,’ schrijft
Rob Nieuwenhuys en hij citeert Eva Eldersma uit De stille kracht: ‘Ik vind hem een levende
wajangpop. Alleen zijn ogen, daarvoor ben ik bang. Wat een verschrikkelijke ogen. Soms slapen
ze.’ (Bron: Rob Nieuwenhuys: Baren en oudgasten. Tempo doeloe - een verzonken wereld.
Fotografische documenten uit het oude Indië 1870-1920. Tweede, herziene druk. Amsterdam:
Querido, 1998, p. 76-77.)

vader, van zijn moeder, van hunnen oer-heilige edelheid en adel ... ook al
hadden zij altijd gebogen onder den druk van wie sterker was...12
Het kolonialisme is voor Soenario een verwerpelijk systeem; hij ervaart het als een
bezetting. Of een inheemse vorst zich nu wel of niet schuldig maakt aan knevelarijen
of aan wat voor tekortkomingen dan ook, dat geeft niemand het recht om zijn land
te komen koloniseren.
Die reactie doet me denken aan een gesprek dat ooit tussen Soekarno en Joseph
Luns gehouden zou zijn. Luns zei iets in de geest van dat Soekarno er maar een
rotzooi van had gemaakt in Indonesië sinds het vertrek van de Nederlanders. Soekarno
antwoordde daarop: dan is het tenminste onze rotzooi.
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Bij zijn bezoek aan Indonesië in juli 1964 overhandigt minister van Buitenlandse Zaken Joseph
Luns een cadeau aan president Soekarno. Een wáar gebeurde anekdote: Soekarno had voor Luns
en diens vrouw zijn paleis in Cipanas beschikbaar gesteld. Soekarno kon niet nalaten erbij te
vertellen dat Lia en Joseph Luns in hetzelfde bed zouden slapen, waarin Soekarno zijn
huwelijksnacht met Hartini had doorgebracht. ‘Lia en ik zullen vannacht aan u beiden denken,’
was Luns' reactie. (Bron: Lambert Giebels, Soekarno. President. Een biografie 1950-1970.
Amsterdam: Bert Bakker, 2001, p. 328.)

Het is een mooi citaat, vind ik zelf, maar er is één probleem: ik heb de bron niet
kunnen traceren. De twee Nederlandse biografen van Soekarno - Bob Hering en
Lambert Giebels - kenden het citaat niet, evenmin als Albert Kersten, die aan een
biografie van Luns werkt. Vermoedelijk is het een apocrief verhaal en ik hoop de
oorsprong nog bij Willem Oltmans terug te kunnen vinden. Misschien herkent een
lezer de anekdote? Ik houd me aanbevolen.13
En ja, een vergelijking met het zogenoemde Pronk-incident in 1992 is vervolgens
eveneens verleidelijk. In november 1991 richtten Indonesische militairen een bloedbad
aan tijdens een vreedzame demonstratie in Oost-Timor. Als reactie schortte
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Nederland de ontwikkelingshulp aan Indonesië op en drong het aan op een
onafhankelijk onderzoek. De Indonesische president Suharto liet zijn minister van
Economie, Financiën, Industrie en Ontwikkeling, Radius Prawiro, op 24 maart 1992
een brief sturen aan premier Ruud Lubbers waarin hij Nederland beschuldigt van:
reckless use of development assistance as an instrument of intimidation
or as a tool of threatening Indonesia. It is reminded that the two nations
have exerted tremendous endeavours to build a relationship on the heaps
of ashes of an exceedingly painful historical past resulting from centuries
of inhuman colonial subjugation as well as from barbarious atrocities
carried out by colonial forces during the war of independence only less
than fifty years ago. [...] The only remaining option to prevent further
erosion of relations between Indonesia and the Netherlands is to terminate
completely all development assistance from the Netherlands to Indonesia.14
Met andere woorden: stik in je ontwikkelingshulp en verdwijn.
Een overeenkomst tussen de drie conflicten - het fictionele conflict tussen Soenario
en Van Oudijck, het mogelijk verzonnen gesprek tussen Soekarno en Luns, en het
werkelijke conflict tussen Suharto en minister Pronk - is: of je nu goede bedoelingen
hebt of niet, bemoei je met je eigen zaken. Bovendien beschouwen de Nederlanders
zichzelf in alle drie de situaties als moreel superieur. En of dat nu terecht is of niet:
voor de tegenpartij is dat onacceptabel.15
Maar in de ogen van de Nederlanders lijkt het er in deze drie situaties juist wél
toe te doen. En misschien is dat dan ook wel de kern van alle drie de problemen.
De slotwoorden van de Indiase Dr Aziz in A Passage to India (1924) van E.M.
Forster hebben eenzelfde strekking: een relatie is uitsluitend mogelijk bij
gelijkwaardige verhoudingen:
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.16
Terug naar De stille kracht. Soenario's tegenspeler Van Oudijck is een klassieke
held, die als koloniaal ambtenaar te gronde gaat. Maar tegelijkertijd komt hij tot een
louterend inzicht. Hij past zich aan het land aan in plaats van dat hij het omgekeerde
verlangt. ‘Het land,’ vertrouwt hij aan het slot van het verhaal aan Eva toe, ‘heeft
zich van mij meester gemaakt en ik behoor het nu toe’.17 Door ontslag te nemen,
zweert Van Oudijck in zekere zin het kolonialisme af:
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Arm Indië..., zegt Van Oudijck tegen Eva, 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 beginnen 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!18

Si-Oudijck
Een tweede personage dat ik wil bespreken is si-Oudijck, het vermeende ‘voorkind’
van Van Oudijck. De gedachte zou kunnen opkomen dat si-Oudijck als
Indo-Europeaan in een betoog over de inheemse bevolking hier niet thuishoort, maar
omdat hij niet erkend is als kind van een Europese vader, behoort hij formeel tot de
inheemse bevolking. Vandaar dat ik hem bij mijn betoog zou willen betrekken.
Evenals Soenario is si-Oudijck een slachtoffer van het kolonialisme, en ook hij
pleegt daartegen stil verzet.
Voordat Van Oudijck trouwde met de moeder van zijn kinderen Theo, Doddy,
René en Ricus, leefde hij als jonge ambtenaar samen met een ‘inlandse’ huishoudster.
We mogen wel aannemen dat hij zijn huishoudster aan de kant deed op het moment
dat hij promotie maakte: ‘verstooten,’ wordt er fijntjes aan toegevoegd, ‘om een
ontrouw, waaraan zij onschuldig was’.19
Gedurende het hele boek gaat het verhaal dat Van Oudijck een zoon heeft bij zijn
ex-huishoudster. Deze zoon, si-Oudijck, is het die de anonieme brieven aan zijn
vermeende vader schrijft. Opvallend is echter dat we er nooit achter komen of
si-Oudijck werkelijk een zoon is van Van Oudijck. Het wordt nergens bevestigd.
Aan het slot, als Van Oudijck toch weinig meer te verliezen heeft en hij zoiets net
zo goed kan toegeven, houdt hij tegenover Eva vol: ‘Die ellendeling in de kampong
... hij is mijn kind niet: ik verwed er mijn leven om.’20
Hoe dan ook, si-Oudijck is door zijn vader achtergelaten - als het niet door Van
Oudijck is, dan door een andere Europeaan. En si-Oudijck is begrijpelijkerwijs
verbitterd, net als zovele lotgenoten dat geweest moeten zijn. Ook de dreiging van
de verpauperende Indo-Europese bevolking is een terugkerend gegeven in De stille
kracht. In een gesprek met Eva Eldersma, bijvoorbeeld, heeft Frans van Helderen
het over ‘de Indosche bevolking, verknocht aan den Indische grond, - neêrgedrukt
in de
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minachting van den overheerscher, die éens die bevolking uit zijn eigen bloed
verwekte - maar nú dreigende op te staan uit dien druk en die minachting...’21

Oerip
Aan het begin beweerde ik dat de inheemse personages in De stille kracht het
stereotiepe beeld op zijn minst nuanceren. Graag geef ik daar nog twee voorbeelden
van.
Ten eerste Oerip, de lijfbaboe van Léonie. Enerzijds is zij inderdaad het toonbeeld
van trouw, bijvoorbeeld tijdens de beroemde badkamerscène, als ze Léonie ondanks
haar angsten blijft bijstaan. Een ander voorbeeld is dat Léonie van Oudijck niet bang
is dat Oerip of de andere bedienden haar escapades zullen verraden, want, zo staat
er:
Oerip was geheel vertrouwd en kreeg dikwijls mooie geschenken (...) Daar
Léonie nooit bromde, vrijgevig was met voorschot, een zekere schijnbare
gemakkelijkheid had, (...) was zij niet onbemind en hoeveel de bedienden
ook van haar wisten, zij hadden haar nog nooit verraden. Het maakte haar
des te brutaler.22
In het citaat schemert al iets door van de relativiteit van Oerips trouw. Als Léonie
later over de kwestie Theo-Addy inzit, twijfelt ze dan ook: ‘Wist [Theo] wat,
vermoedde hij iets; zoû Oerip altijd zwijgen?’23
En inderdaad, Léonies vrees blijkt gegrond als haast terloops wordt beschreven
hoe makkelijk Oerip is doorgeslagen:
Hoewel de meid eerst had willen ontkennen, bang de sarongs te zullen
verliezen, had zij niet kunnen blijven liegen, heel zwakjes maar betuigend
van neen, van neen...24
Morele bezwaren spelen bij Oerip dus minder een rol, zij is vooral bang om geen
geschenken meer van Léonie te krijgen.

Saïna
Een tweede voorbeeld van een genuanceerdere relatie is die tussen Eva Eldersma en
haar ‘meid’ Saïna. Eva heeft het te doen met Saïna's situatie:
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Eva vond het troosteloos, dit leven van eén rijksdaalder in de week, met
vier kinderen, in een huisje, waar het inregende, zoodat men er niet koken
kon.25
Eva verveelt zich bovendien. Saïna probeert beleefd duidelijk te maken dat ze geen
behoefte heeft aan Eva's idealisme, maar Eva drukt door dat een dochter van Saïna,
het meisje Mina, bij haar komt wonen. Omdat de djaït ook Mina heet, noemt Eva
het dochtertje in het vervolg Melati. Zonder dat ze het zelf beseft, duwt ze de
ontwikkelingshulp bij Saïna door de strot. Eva's slecht voorbereide missie is gedoemd
te mislukken en inderdaad keert Mina/Melati al binnen een paar dagen terug naar
haar moeder. Via de kokkie hoort Eva achteraf waarom. De naam Melati was
verkeerd: zo worden de ‘dansmeisjes’ genoemd.26
Een verschil tussen de karakterontwikkeling van Eva en die van Van Oudijck is
dat Eva in deze fase ‘wel voelde een scheiding, die altijd bestond tusschen haar en
de menschen en dingen van Indië. Zij kende het land niet, zij zoû de menschen nooit
kennen.’27

Conclusie
De inheemse personages in De stille kracht spelen, net als in de meeste koloniale
romans, klassieke rollen: de adel of het huispersoneel - de baboe, de oppasser, de
djait, et cetera. Toch zijn deze autochtone karakters de moeite van nadere
aanschouwing beslist waard, want al worden de inheemse personages in meer of
mindere mate onderdrukt, de meesten worden geportretteerd als mensen van vlees
en bloed, als ‘kleine zielen’. Evenals de meeste personages in Couperus' beste romans
en verhalen, hebben de inheemse personages in De stille kracht als het ware het recht
om tekortkomingen te hebben. Niets menselijks is hen vreemd.
Ik kan me voorstellen dat dat een van de redenen is waarom we Couperus nog
altijd zo graag lezen: hij beschrijft zijn personages bij voorkeur met al hun kleinere
en grotere fouten, maar hij veroordeelt ze zelden of nooit.
In de voorbeelden die ik gekozen heb, worden de verhoudingen met de Europeanen
gekenmerkt door onderhuidse problemen: in het voorbeeld van Eva en de misplaatste
hulp aan haar meid Saïna, in het voorbeeld van si-Oudijck, en zelfs de verhouding
met haar baboe Oerip heeft de onaanraakbare Léonie niet volledig in de hand. Maar
de grootste problemen spelen natuurlijk tussen Soenario en Van Oudijck. Al het
andere is daaromheen gebouwd.
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Terugkomend op Soenario en Van Oudijck wil ik dan graag eindigen met een citaat
van de Engelse acteur John Cleese. John Cleese heeft het wederzijds onbegrip en de
wederzijdse frustraties misschien wel aardig samengevat in de speelfilm Life of Brian
van het Monty Python gezelschap. In Life of Brian, dat zich in de Romeinse tijd
afspeelt, zijn we op een zeker moment aanwezig bij een geheime vergadering van
een joodse verzetsgroep tegen de koloniale overheersing van de Romeinen. Het is
een beroemde scène. John Cleese opent de bijeenkomst met de vraag: ‘What have
the Romans ever give un us in return?’
Na een korte stilte zegt een van de aanwezigen dan aarzelend: Nou ja, ze hebben
het aquaduct gebouwd. ‘Fair enough...’, reageert Cleese die zich niet zo snel van
zijn a propos laat brengen. ‘But besides...’, wil hij verder gaan ... Maar hij wordt
opnieuw onderbroken en dat gaat zo nog een tijdje door. Aan het eind van de scène
kan Cleese dan eindelijk zijn statement maken:
Apart from the sanitation, the medicine, education, wine, public order,
irrigation, roads, a fresh water system, and public health ... what have the
Romans ever done for us?

Bibliografie
Bastet, Frédéric, Louis Couperus, een biografie. Derde druk. Amsterdam:
Querido, 1989.
Couperus, Louis, De stille kracht. Amsterdam [enz.]: L.J. Veen, 1994 (Volledige
Werken Louis Couperus 17. Tweede druk).
Forster, E.M., A Passage to India. Bezorgd door Oliver Stallybrass.
Harmondsworth: Penguin Books, 1985 [eerste druk 1924].
Holman, Manscha, Hulp en boete, analyse van de weerslag van het koloniale
verleden op de ontwikkelingssamenwerking tussen Nederland en Indonesië
1965-1992. Ongepubliceerde bachelorscriptie geschiedenis, Universiteit van
Amsterdam, 2007.
Jong, J.J.P. de, De waaier van het fortuin, van handelscompagnie tot koloniaal
imperium. De Nederlanders in Azië en de Indonesische archipel 1595-1950.
Den Haag: SDU, 1998.

Eindnoten:
1
2
3
4
5

Couperus 1994, p. 225.
Couperus 1994, p. 11.
Bastet 1989, p. 226.
Couperus 1994, p. 10.
Couperus 1994, p. 51.

Indische Letteren. Jaargang 24

6 Ongeveer zoals Multatuli de regent beschreef in Max Havelaar. Max Havelaar was een
belangrijke inspiratiebron voor de zogenoemde ‘Ethici’.
7 Couperus 1994, p. 56.
8 Couperus 1994, p. 128-129.
9 De Jong 1998, p. 346.
10 Couperus 1994, p. 99.
11 Couperus 1994, p. De stille kracht, p. 100.
12 Couperus 1994, p. 53.
13 Na afloop van het symposium op 9 november 2008 reageerde een vriendelijke dame. Generaal
Spoor kwam voor de oorlog bij haar ouders over de vloer en vertelde eenzelfde verhaal, maar
met andere hoofdpersonen. Ik was helaas niet zo alert om haar naam te vragen! Excuses.
14 Holman 2007, p. 3.
15 Nog één aanvullend voorbeeld uit De Stille kracht: zoon Theo bijvoorbeeld haat de
‘onlaakbaarheid van zijn vader: edel mensch, hoog intègre ambtenaar, die zijn huisgezin liefhad,
die zijn rezidentie liefhad, die den Javaan liefhad, die hoog wilde houden de Regentenfamilie...’
(Couperus 1994, p. 96).
16 Forster 1985, p. 316.
17 Couperus 1994, p. 219.
18 Couperus 1994, p. 222-223.
19 Couperus 1994, p. 95. Ook hier onthoudt Couperus zich verder van moralistisch commentaar.
20 Couperus 1994, p. 221.
21 Couperus 1994, p. 70.
22 Couperus 1994, p. 29.
23 Couperus 1994, p. 88.
24 Couperus 1994, p. 90.
25 Couperus 1994, p. 156.
26 Couperus 1994, p. 158.
27 Couperus 1994, p. 158.

Indische Letteren. Jaargang 24

105

Het is geen kolonie, het is een wereld
De Ander in het werk van Augusta de Wit
Darja de Wever
Ik begin waar ik de vorige keer gestopt ben: in 2005 verscheen een speciaal nummer
van Indische Letteren dat in het teken stond van ‘Vrouwen over Indië’. Hierin schreef
ik over het onconventionele leven en het pionierswerk van schrijfster, journaliste en
critica Augusta de Wit.1 In mijn slotwoord nam ik verheugd het stokje over van de
auteur Ferdinand Bordewijk. Hij riep Augusta de Wit in 1934 in het dagblad Het
Vaderland uit tot één van de meest onderschatte literaire auteurs. Naar zijn mening
behoorde haar roman De godin die wacht (1903), samen met De stille kracht (1900)
van Louis Couperus tot ‘de standaardwerken van onze Indische literatuur’.2
Wat ik destijds nagelaten heb te vertellen, is dat Bordewijk in zijn artikel een ander
werk van Augusta de Wit nog hoger inschatte dan De Godin die wacht, namelijk
haar novelle De wake hij de drug uit 1918. Voor Bordewijk was dit ‘Indië op zijn
subliemst’. In dit artikel besteed ik aandacht aan deze novelle, waarvan De Wit zelf
vond dat haar socialistische bewustzijn er het duidelijkst in naar voren kwam.

Indrukken van Indië
In dezelfde periode dat Bordewijk over Augusta de Wit in Het Vaderland schrijft
wordt de dan zeventigjarige schrijfster per brief benaderd door de uit Duitsland
gevluchte vertaalster en journaliste Elisabeth Augustin. Zij wil De Wit graag
interviewen voor het tij dschrift Astra. Het antwoord van Augusta de Wit luidt
alsvolgt:
Lieve mevrouw, wat vraagt u mij daar! Och neen, laat u dat liever. Ik heb
tot nu toe, altijd principieel die soort ‘interviews’ geweigerd. U kunt dat
dus gerust zeggen als de redactie er op aandringt. Een portret heb ik ook
niet.
Natuurlijk kunt u een stukje over mij schrijven als u dat gaarne doet - maar
persoonlijk laat u er mij dan wel buiten niet waar?
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Mijn indrukken van Indië kan iedereen lezen waar die in mijn werken
staan - en wat gaat de rest den lezer aan?!3
De Wits indrukken van Indië leveren echter geen eenduidige interpretatie op bij haar
Nederlandse en Indonesische critici: de meningen staan soms haaks op elkaar.
Ter illustratie leg ik het oordeel voor van twee Indonesische tijdgenoten van De
Wit. Soetan Sjahrir, de Indonesische vrijheidsstrijder, schrijft in zijn Indonesische
overpeinzingen: ‘Vele Europeanen hebben dorst naar het Oosten dat voor hen nog
betekent: rust en bezinning’. In die context beoordeelt hij verderop ook het werk van
De Wit als hij schrijft: ‘Het Oosten van Augusta de Wit bestaat alleen maar voor
mensen als Augusta de Wit, zoals het Oosten van de boedhisten ook alleen nog voor
hen bestaat. Wat vindt men van dat Oosten nog terug in Hong Kong of Sjanghai of
Tokio of ook in Soerabaia of Batavia?’4
Achmad Djajaniningrat, oud-lid van de Raad van Indië, schrijft in een brief aan
Jef Notermans over De Wit:
Als zij geen Indonesisch bloed in de aderen heeft verdient het bewondering
dat Augusta de Wit niet alleen stof heeft geput uit ‘de hogere sferen’ van
de Indonesische samenleving maar zelfs heeft ‘getracht om het geestelijk
leven van de dessaman te peilen en te boek te stellen. Dat het zelfs voor
ons, Westersch opgevoede Indonesiërs vaak moeilijk is om dat leven te
begrijpen’, daar heb ik zelf over geschreven.5
Het is jammer dat zowel Sjahrir als Djajaniningrat niet aangeven op welk(e) werk(en)
van Augusta de Wit ze zich baseren. De Wit heeft ruim veertig jaar over Indië
geschreven in fictionele en non-fictionele werken: vanaf 1895, als ze vanuit Batavia
voor The Singapore Straits Times Engelstalige artikelen schrijft over Java, tot in
1939, het jaar van haar overlijden, als het boekenweekgeschenk verschijnt met daarin
haar novelle Liefde en geweld langs den Barito.

Ethisch gedachtegoed
Ten tijde van Augusta de Wits eerste publicaties maakt de jurist Conrad Theodoor
van Deventer (1857-1915) naam met het spraakmakende artikel ‘Een eereschuld’
dat hij in 1899 in De Gids publiceert.6 Hierin betoogt hij dat de miljoenen die de
Nederlandse overheid in de afgelopen eeuwen aan Indië heeft onttrokken, terugbetaald
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moeten worden door te investeren in de verbetering van de leefomstandigheden van
de inheemse bevolking.
Van Deventer wordt een van de belangrijkste woordvoeders van de ‘ethische
richting’ in de politiek, die in feite stond voor wat we nu ontwikkelingshulp noemen.
Het ging wel om een bevoogdende vorm van hulp: Nederlandse deskundigen
bepaalden wat er moest gebeuren en de bevolking diende te volgen in de goede
werken. Het uiteindelijke doel van deze politiek was op de lange termijn een
zelfstandig en onafhankelijk Indië.
De Wit heeft af en toe contact met Van Deventer, ook omdat hij een korte periode
in de redactie van De Gids zit en veel van haar werk in dit tijdschrift wordt
gepubliceerd, voordat het in boekvorm verschijnt. Het gedachtegoed van de ‘ethische
richting’ verbond mensen die vaak niet of nauwelijks in persoonlijk contact met
elkaar stonden. Zo hebben de schrijfsters Augusta de Wit en Marie van Zeggelen
noch in Indië, noch in Nederland hierover in contact met elkaar gestaan, terwijl zij
beiden gezien worden als belangrijke literaire representanten van deze richting. In
een verhaal dat De Wit schrijft ter herdenking van de publicatie van Max Havelaar
zestig jaar daarvoor, omschrijft een personage het ethische gedachtegoed als volgt:
Het oude koloniale idee van het recht van den Europeaan op den arbeid
van den Inlander, dat hoort men door niemand meer verdedigen. Het recht
van den overheerscher is zijn plicht geworden. En dat, dat nieuwe gevoel,
dat verantwoordelijkheidsbesef in plaats van de hebzucht van vroeger, dat dankt Holland aan Multatuli; - met zijn Havelaar heeft hij het geweten
van de natie wakker geschud.7

Verborgen bronnen
Het eerste verhaal van Augusta de Wit dateert uit 1894 en heet ‘Nellis’.8 Het gaat
over het uitzichtloze bestaan van een zoutsmokkelaar die zout van België naar
Nederland smokkelt. Het verhaal is later opgenomen in de verhalenbundel Verborgen
bronnen (1899), De Wits tweede boek. In de verhalen zijn de hoofdpersonages
eenvoudige mensen, soms levend in de marge van de samenleving. Ze doen
ondergeschikt en onderbetaald werk, of proberen op illegale wijze voor brood op de
plank te zorgen. Naast Nellis, de zoutsmokkelaar, zijn er verhalen over een
‘surnumerair’ (een boventallige postbeambte), een Venetiaanse glaswerker, een
Schotse boer, een
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Javaanse visser en een Javaanse plattelandsvrouw. Het zijn rake psychologische
portretten vol sympathie voor de underdog. De Wit weet de verschillende milieus
knap uit te lichten, de verschillende personages komen als individu tot leven. Ook
ruim honderd jaar later is het niet moeilijk om mee te leven met hun passies,
blijdschap, verdriet en haat.
In Verborgen bronnen experimenteert De Wit in de verhalen ‘Vijandschap’ en
‘De hoogste wet’ met iets nieuws in de Indisch-Nederlandse literatuur. De verhalen
worden verteld vanuit het perspectief van een Javaanse man en vrouw. Hun
persoonlijke ervaringen en gevoelens worden in de verhalen uitgewerkt. De wereld
van de inheemse bevolking wordt op een nieuwe manier getoond, de Nederlandse
overheerser speelt er geen rol van betekenis in.

Mian en Djalil
‘Vijandschap’ vertelt het verhaal van de levenslange rivaliteit tussen twee Javaanse
vissers, Mian en Djalil. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van Mian.
De twee mannen hebben vanaf jongs af aan een afkeer van elkaar en zitten elkaar
op alle mogelijke manieren dwars.9
Als de echtgenote van Mian, die zielsveel van haar houdt, een verhouding krijgt
met zijn rivaal Djalil is voor Mian de maat vol. Hij wil een gevecht op leven en dood.
Maar daar komt het niet van. Op de vlucht voor de aanval van Mian valt Djalil met
zijn linkeroog in zijn eigen kris en bezwijkt uiteindelijk aan zijn verwonding. Mian
kan het niet verkroppen dat Djalil ‘hem is ontsnapt’ door dood te gaan. De rest van
zijn leven is Mian op jacht naar de krokodil waarin Djalils ziel is gekropen.
Inspiratie voor het verhaal ‘Vijandschap’ deed Augusta de Wit op in de jaren
tussen 1894 en 1897 toen ze in Batavia woonde en lesgaf op de meisjes-HBS en
daarnaast over Java schreef voor de Engelstalige krant The Singapore Straits Times.
Een jaar voor de verschijning van Verborgen bronnen worden deze krantenartikelen
in 1898 in boekvorm uitgegeven onder de titel Java: facts and fancies.10
In het hoofdstuk getiteld ‘On the beach’ slaat De Wit het leven van vissers gade
die ten oosten van de haven Tandjong Priok leven. De biologe Anna Weber-van
Bosse herkent De Wits beschrijving van het strandleven ‘helemaal terug’ uit haar
eigen reis door de Indonesische archipel.11 Deze observaties heeft De Wit verwerkt
in haar verhaal ‘Vijandschap’, zoals het werken aan de boten en netten, het spelen
van de kinderen in het water, de vrouwen die met korven de vissen uit de sèro
verzamelen (een
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paalconstructie van bamboe die als grote fuik fungeert). In deze omgeving komen
de vissers Djalil en Mian tot leven.

Aïssa's verhaal
In ‘De hoogste wet’ vertelt eerst een anonieme Europese reiziger zijn verhaal. Hij
overnacht in een afgelegen huisje aan een meer bij de Javaanse vrouw Aïssa. Tijdens
de tocht naar zijn logeeradres overdenkt hij zijn ervaringen in dit voor hem
onbegrijpelijke, verbijsterende land. Alhoewel de Europese reiziger een enorme kloof
voelt tussen de westerse wereld waar hij vandaan komt en de oosterse wereld waar
hij nu doorheen reist, raakt hij er tijdens zijn tocht van doordrongen dat die andere,
die oosterse wereld ook een wereld op zich is: ‘Het was een onverbreekbare
samenhang, een overeenstemming van wonderbaarheden, makend eens in-zich-zelf
volkomens wereld’.12 Een constatering die veel lijkt op wat Gijs van Heemsbergen
in De Godin die wacht aan zijn verloofde in Nederland schrijft als hij net is
aangekomen in Indië: ‘het is geen kolonie, het is een wereld’.13
Het perspectief verschuift naar de oude Javaanse vrouw Aïssa. Zij vraagt aan haar
logé of hij haar naar het graf van haar zoon wil brengen. Dan vertelt zij aan de reiziger
haar tragische verhaal. Zij was achttien en net moeder geworden toen Hadji
Koesoemo, de wedono (districtshoofd), kenbaar maakte haar te begeren. Aïssa wil
haar kind niet achterlaten en weigert mee te gaan. Haar man Kèrto reageert dociel:
hoe kan hij als ‘gering mens’ de machtige wedono weerstaan? Aïssa is bevreesd en
houdt zich zo veel mogelijk schuil. Het onvermijdelijke gebeurt: de baby wordt
gestolen. Zo lokt Koesoemo Aïssa naar zich toe. Hij wil haar niet delen met het kind
en laat de baby door andere vrouwen verzorgen. Als hij erachter komt dat Aïssa het
kind toch stiekem zelf verzorgt, vergiftigt hij de baby. Op haar beurt doodt Aïssa de
moordenaar van haar kind met een dolk als hij met zijn hoofd op haar schoot ligt.
Diep geschokt leeft de reiziger met Aïssa mee. ‘Haar misdaad was heilig onder
een wet die alle wet te boven gaat.’14 Aïssa's moederliefde overbrugt voor de reiziger
alsnog de kloof tussen Oost en West.
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De wake bij de brug
Tussen 1910 en 1913 maakt Augusta de Wit een grote reis door de Indonesische
archipel. Zij wil vooral gebieden bezoeken die ‘men nog niet goed kent’. De
ontwikkeling op de eilanden wordt vaak belemmerd door het ontbreken van
‘voldoende middelen van verkeer’, constateert zij in de artikelen die ze over haar
reis schrijft in de Nieuwe Rotterdamsche Courant en de Locomotief. Het aanleggen
van wegen, bruggen en spoorlijnen ziet zij als grote noodzaak om de
levensomstandigheden van de bevolking op de eilanden te verbeteren. Een goede
infrastructuur is van groot belang want ‘kennis komt over wegen en bruggen tot
volken’. Een andere zorg van De Wit is het behoud van de eigen cultuur van de
Indonesische bevolking, die moet beschermd worden tegen ‘ongunstigen invloeden
uit het Westen’.15
Twee thema's dus: de traditioneel socialistische idee dat de emancipatie van een
volk begint met materiële vooruitgang en ontwikkeling van infrastructuur; en het
behoud van het goede van de eigen cultuur. Die twee thema's heeft zij samengebracht
in de novelle De wake bij de brug, het werk waar Bordewijk zo lovend over was.
In de novelle draait het allemaal om de bouw van een spoor- en loopbrug over de
rivier de Tjikidoel op Java, die de kust verbindt met de moeilijk bereikbare bergstreek.
Met veel verve neemt De Wit ons mee naar de wereld van de Javanen die rondom
de gevaarlijke rivier wonen. De ‘Bouwer van de Brug’, consequent zo genoemd door
De Wit, wordt door haar neergezet als een superheld. De Javanen adoreren hem als
een mythische figuur en er worden hem bovennatuurlijke gaven toegeschreven. Hij
bouwde immers een wonder: de brug. Vervolgens wist hij de brug ook nog eens uit
een verwoestende bandjir te redden. Een legende is geboren. 's Avonds wordt zijn
verhaal verteld op feesten ‘vol gamelanmuziek en lichtwiegelende dansen’. Zijn
goede vriend Hadji Moesa de oude wordt nooit moe om het verhaal steeds weer
opnieuw te vertellen.
De ‘Bouwer van de Brug’ weet de bevolking ervan te doordringen hoe zij
belemmerd wordt in haar bewegingsvrijheid door de onberekenbare getijrivier en
dat het bouwen van een brug daarom noodzakelijk is. Aanvankelijk stuit hij op veel
verzet, maar als een geboren leider staat hij boven de partijen: ‘hij was als geen ander.
Hollander of Maleier.’ Een brug over de rivier is vooruitgang, een overwinning op
de natuur.
Kennis kwam over wegen en bruggen tot volken waar nog geen kennis
was. Waar eerst het woud heerscher over hen was geweest en de sterke
dieren, de tijger, de wilde buffel en de neushoorn, de kudden van wilde
zwijnen, waar de
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alang-alang heerscher was geweest en de onoverkomelijke stroom, daar
kwam kennis die de mens zelven tot heerser maakte.16
Het bouwen van de brug gaat niet zonder slag of stoot. Bouwfraude is van alle tijden,
blijkt ook hier maar weer. En dan worden er ook nog bomen omgehakt op een
begraafplaats, vlakbij de heilige Rasamalaboom!
Uiteindelijk vindt de ultieme beproeving plaats. Het verhaal hierover wordt verteld
tijdens een nacht dat er opnieuw een bandjir dreigt. Als iedereen zich verzameld
heeft en de duisternis is ingevallen komen de verhalen op gang. De dichter-muzikant
vertelt over de tijd voordat de brug er was. Als de woudvorst, de ‘heer der Groote
eenzaamheid’, nog over het volk van de bergen heerst en de rivier de Tjikidoel zijn
bondgenoot is. Er wordt verhaald over het jaar van de grote rattenplaag en de pest,
toen de oogsten mislukten en velen een hongerdood stierven. Dan vertellen de mannen
en vrouwen elkaar over het bouwen van de brug en wat er gebeurde toen de brug
bijna klaar was. Toen de bandjir kwam. Dagen- en nachtenlang viel de regen. Als
de noordelijke helling van Goenoeng Hitam instort, verdwijnt de heilige
Rasamalaboom in de rivier en het enorme gevaarte bedreigt de brug die bijna klaar
is! De apotheose is het gevecht dat de ‘Bouwer van de Brug’ tegen de elementen
voert om de brug te redden:
Toen, plotseling, stond hij midden onder ons, hij! De Bouwer van de Brug!
Als een witte lamp was zijn gezicht, geheel bleek, geheel licht. Hij wierp
zijn kleedaren af en stond glanzende. Licht was alles aan hem, hij blonk.
Hij ging het water in, tot de knieën, tot de heupen, tot de schouders.
Ademloos stonden wij hem naziende waar hij zwom. Wij zagen zijn
goudgeel hoofd tusschen het drijfsel als de zon is tusschen wolken, in
kenteringstijd. Het glansde en het werd verdonkerd. Telkens als het weer
verdween vreesden wij, hij is verdronken, die al te vermetele! En hij dook
weder omhoog, en wij vreesden, tusschen de boomen raakt hij bekneld!
Eenmaal zagen wij hem drijvende, ten halve lijve boven het water uit. Hij
hield zich vastgegrepen, onbewegelijk hangende, en wij zagen hoe zijn
schouder en rug rood werden van bloed. [...] Nu zeker, dachten wij, nu
zeker is hij omgekomen, gewond zijnde en uitgeput [...] Maar opeens
schreeuwde het volk aan de overzij, met een schreeuw dat de heuvel
galmde, en daar zagen wij hem, ver weg, zijn gezicht boven de kruiptakken
van de Rasamala! [...] Hij hield zich vast aan een grooten en
hoogopstaanden tak als aan den scheepsmast een man op zee. [...] Hij hief
zijn arm omhoog, ik wierp de lijn. Met ons honderden trokken wij den
Rasamala aan wal. Gered, gered was de brug!17
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[...]
De dalang hief de hand op, een statige muziek begonnen allen te zamen de spelers
van den gamelan. En hij zelf, de dichtermuzikant, hief uit volle borst het gezang aan
van de zege. Het klonk over de donkere rivier. Mannen en vrouwen, allen vielen in.
Vervaarlijk kwam aangerend de Donkere Vorst rijdend op het vervaarlijke rijdier.
Zijn hoofd was als een zonsverduistering over het land. Van de hoeven van zijn
strijdros en het luide gebriesch schokte de vlakte. Hij hield zijn knots geheven tegen
den Bouwer en de Brug. Vreeselijk schreeuwend daagde hij zijn vijand uit ten strijde.
De Bouwer van de Brug trad hem tegen. Hij stond alleen. Hij had geen wapen.
Met zijn handen greep hij den ongenaakbare aan. Hij rukte hem van het steigerende
strijdbeest, hij wierp hem ter aarde, hij zette hem den voet op de borst, hij bond hem
met boeien niet te verbreken.18

Traditie en vooruitgang
In een brief aan de Vlaamse socialist Julien Kuypers schrijft Augusta de Wit in 1934,
dat ze niets van het socialisme wist toen ze Orpheus in de dessa (1903) schreef, maar
dat ze wel al ‘socialistisch’ gevoeld moet hebben, in die zin althans, dat zij besefte
dat ‘de huidige inrichting van de maatschappij onrechtvaardig was en oorzaak van
veel leed’. Later werd alles haar duidelijker, zo schrijft ze. Haar socialistische
bewustzijn ziet ze zelf vooral terug in werken als De wake bij de brug en De drie,
vrouwen in het heilige woud (1921).
De Wit voegt hieraan toe dat zij nooit aanhanger is geweest van ‘de leer van de
klassenstrijd en haat’, ze heeft zich daar altijd openlijk van gedistantieerd, want ‘Haat
is uit den boze, en het begin van alle kwaad’. Uit de strijd van mens tegen mens kan
nooit het goede voortkomen. In zijn ‘wezen behoeft en zoekt de mens broederschap’,
is de Wits overtuiging.19
In De wake bij de brug draagt De Wit onmiskenbaar haar socialistische en
idealistische overtuiging uit. Daarnaast is het verhaal een eerbetoon aan de orale
verteltraditie van de Javanen. Mondelinge overlevering van (mythologische)
volksverhalen is belangrijk in de Javaanse cultuur; de verhalen spelen een belangrijke
rol in de overdracht van sociale en morele waarden. Ze worden meestal verteld tijdens
een gemeenschappelijke nachtwake bij belangrijke momenten in het leven.
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De bouw van de brug, als symbool voor de overdracht van kennis en de verbroedering
tussen Oost en West, heeft de De Wit in De wake bij de brug op een zeer knappe
manier ingepast in de traditie van verhalen die Javanen elkaar vertellen.

De Barito
Tijdens haar reis door de archipel, tussen 1910 en 1913, maakt De Wit een tocht van
een aantal dagen over de rivier de Barito in het zuiden van Borneo. De stukken die
ze hierover schrijft in Natuur en menschen in Indië ademen veel optimisme en hoop
uit over de toekomst van het gebied.
De Wit schetst een beeld van enorme bedrijvigheid op de rivier, de geweldige
hoeveelheid inlandse prauwen tot zinkens toe gevuld met waren, samen met de
stoombootjes en de schepen van de verschillende maatschappijen pakketvaart, die
ook weer honderden prauwen op sleeptouw hebben. Dat beeld geeft haar vertrouwen
in de toekomst. Ze verwacht dat er door de samenwerking tussen Oost en West iets
‘overweldigends’ tot stand gebracht kan worden.
De Wit merkt op dat er op Borneo goede mogelijkheden zijn om de bevolking zelf
zoveel mogelijk te laten profiteren van de natuurlijke rijkdom, omdat er nog bijna
geen Hollanders, Arabieren en andere oosterlingen zijn. Het is hoopgevend dat een
deel van het volk zich al heeft kunnen onttrekken aan de ‘oude trage sleur van het
inlanderleven’. ‘Op Java ziet men zoiets niet’, daar is de rijkdom van het land
misschien wel groter. Maar helaas, schrijft ze, ‘wie ervan profiteert is de Hollander
en de vreemde Oosterling.’20
De Wits novelle Liefde en geweld langs den Barito is opgenomen in het
boekenweekgeschenk uit 1939. De liefde gaat over de liefde van een Nederlandse
arts voor de cultuur van de Dajaks, over de liefde van controleursvrouw Duijveke
voor haar man Herman Allard en over de ouderliefde van Dajaks voor hun kinderen.
Met ook hier speciale aandacht voor de liefde van de moeder voor haar kind.
Het geweld uit zich in de politiehulp die de arts vraagt om onwillige Dajaks tot
medische hulp te dwingen, in de twisten van de Dajaks om grondbezit in het
moeraswoud, vanwege de pantoengbomen, in het gevangennemen van Dajaks die
geen belasting afdragen en in de gevechten onder Dajaks onder invloed van drank.
De Wit schrijft Liefde en geweld langs den Barito op haar sterfbed, ze is ernstig
ziek. De novelle is haar zwanenzang, nog voor de verschijning van het boek overlijdt
zij op 74-jarige leeftijd.
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Kinderen op de markt in een dorpje langs de rivier de Barito op Borneo (Kalimantan). Tijdens
haar reis door de Indonesische archipel (1911-1913) legde Augusta de Wit zich toe op fotograferen,
ook verzamelde zij foto's van andere fotografen. Na het verschijnen van haar boek Natuur en
menschen in Indië schonk zij haar fotocollectie aan het Koloniaal Instituut, het huidige Koninklijke
Instituut voor de Tropen in Amsterdam.

Helaas is de compositie van de novelle niet erg sterk. De Wit heeft losse
aantekeningen en anekdotes rondom de rivier de Barito tot één geheel proberen te
smeden met het controleursechtpaar Allard als spil. Hun werk is het bindmiddel van
het verhaal.
Van het optimisme in De Wits verslag over haar boottocht op de Barito is niets terug
te vinden in Liefde en geweld langs den Barito, dat zij meer dan dertig jaar later
schrijft. De bevlogenheid waarmee zij haar verwachtingen over dit gebied heeft
uitgesproken in Natuur en menschen in Indië blijken decennia later niet uitgekomen.
In haar novelle profiteren de Dajaks niet mee van de exploitatie van hun leefgebied.
De Westerlingen geven er niets voor terug, zelfs één van de meest primaire zaken
als geneeskundige hulp schiet tekort. In Borneo zag De Wit haar toekomstdroom in
rook opgaan. In haar laatste novelle drukt zij hierover haar teleurstelling uit door de
mond van controleur Herman Allard:
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Ik weet niet of het volk hier niet groot gelijk zou hebben als het de
Westerlingen snelde. In alle vijf werelddeelen is arbeid van Dajaks en
vrucht van Dajaksland ingelijfd in fabrieken, spoorwegen, universiteiten.
Wat hebben de inlijvers, de vruchtgebruikers, de ‘intellectueelen’ den
Dajaks terugegeven? Nog niet zooveel als noodig zou zijn, om hier
hygiënische toestanden te brengen. Die oogen die ik in het moeraswoud
heb gezien, ik kan de herinnering eraan niet verkroppen. Ik gevoel mijzelf
als mede-schuldige, Westerling die ik ben. Er zouden zeker millioenen
noodig zijn voor zulk werk. Maar die millioenen hebben diegenen, die er
geen rooden duit van zullen afgeven, dan enkel voor een kans op nog meer
millioenen.21

De Ander
Augusta de Wit is vanaf het begin van haar schrijverschap een geëngageerd schrijver
geweest, met de tijd werd ze idealistischer. Als schrijver wil ze niet alleen maar
aantonen dat de wereld niet zo mooi in elkaar zit, maar ook een socialistische
boodschap uitdragen tot verbetering ervan. Het grootste deel van haar literaire oeuvre
is gewijd aan de Ander, de autochtone bevolking van de Indonesische archipel, in
de laatste decennia dat dit gebied tot Nederlands grondgebied hoorde.
Als een van de zeer weinigen heeft zij in de Nederlandse literatuur Javanen tot
hoofdpersonages in verhalen gemaakt. Door hun persoonlijke gevoelens en ervaringen
in die verhalen uit te werken gaf zij de Ander een eigen gezicht.
Zij onderkent dat de culturen van de Ander even waardevol zijn als de Europese
cultuur, maar denkt nog wel eurocentristisch als het gaat om ontwikkeling van kennis
en economie. In werken als De wake bij de brug werkt ze haar socialistische ideaal,
de samenwerking en broederschap tussen Oost en West, op weergaloze wijze uit.
Soetan Sjahrirs uitspraak ‘Het Oosten van Augusta de Wit bestaat alleen voor
mensen als Augusta de Wit’ is gebaseerd op een verkeerde inschatting van haar werk.
Dat blijkt uit de context waarin hij zijn opmerking plaatst. Hij verwijt haar dat zij
een stereotiep beeld van het Oosten geeft, en doet op zijn beurt hetzelfde met het
werk van De Wit. Toch is zijn uitspraak in zijn algemeenheid wel waar: Augusta de
Wit is de eerste die dat zelf onderkent. Haar eerste boek Java: facts and fancies gaf
ze niet voor niets het motto mee ‘Fancy with fact is one fact the more’. Als schrijver
verbeeld je nu eenmaal je eigen werkelijkheid.
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De duif van Hatim en andere pijnlijke herinneringen
Het beeld van de inlander in Het land van herkomst van E. du Perron
Kees Snoek
Indonesische namen in een Indische Bildungsroman
Alima, Djimbar, Djamisa, Isnan, Moenta, Titih, Itjah, Yoeng, Djahara, Bogèl, Ma
Oemih, Niah, Tjemplo, Kiping, Normin, Rahim, Djasilem, Lindeung, Hatim, Enih,
Entjih, Sanoeb, Ahim en zijn vader Pa Sahim, Pieng en haar dochter Amsah, Bapa
Roesni, Bapa Tjiing, Piin, Barna, Mahmoed, Noer, Ading, Hoesein, Alibasa, en niet
te vergeten Wa Gedah.
Dit zijn namen van Indonesiërs die voorkomen in Het land van herkomst, en het
zijn alle de werkelijke namen van mensen uit Du Perrons jeugd, een enkele keer met
een kleine variatie.1 Du Perron vertelt in zijn autobiografische roman, waarin hijzelf
figureert als Arthur Ducroo, ook over de oude regent van Tjiandjoer en de patih van
Soekaboemi, vrienden van zijn vader, maar hun naam noemt hij niet. Later heeft hij
in zijn autobiografische aantekeningen in het zogenaamde Greshoff-exemplaar van
de roman meer namen van Indonesiërs verstrekt en er nog enkele markante anekdotes
bij verteld.
In de roman komt één inlands kind voor dat een echt fictionele naam krijgt. Het
gaat hier om Silvia, het pleegzusje dat Ducroo's moeder adopteerde toen de kleine
Arthur negen jaar oud was. In werkelijkheid werd ze Ina genoemd, naar de
kalkoenhoedster Bettina uit de operette La Mascotte.2 Zij was naar Indisch gebruik
geadopteerd als anak mas (‘gouden kind’) omdat de ouders zelf geen dochter hadden.3
De Bettina van de operette bracht geluk aan haar meester, was dus als een mascotte
voor hem. Maar de Bettina die Silvia heet zou die verwachtingen beschamen, althans
in de ogen van de verteller van de roman. Zij was dan ook maar de tweede Bettina.
De eerste Bettina, een kind van een jaar ‘met een mooi rond gezichtje en grote zwarte
ogen’ werd na veertien dagen weer ‘opgevraagd’ door haar biologische ouders omdat
zij er toch niet van konden scheiden. Toen deed de tweede Bettina haar intrede. In
de roman wordt zij als volgt geïntroduceerd:
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Uit een dorp hoog boven de Tjikantèh kwam daarop een vrouw met een
kind van 9 maanden, in een slendang nog, met dichte ogen, een plat gezicht
en hangwangen van de koorts. Het had bovendien een wond in het
voorhoofd, want als de moeder het padiveld inging, zette zij het ergens op
een rijstblok neer, en op een dag was het daaraf gevallen. Dit kind was
veel minder aantrekkelik dan het teruggevraagde, maar aandoenlik door
ziekte en situatie: de moeder was al een oudere vrouw, de vader, een jonge
man, was niet met haar getrouwd en had het niet willen erkennen. Het
kwam bij ons in huis en in weinig dagen had mijn moeder het geheel
opgeknapt, de koorts verdween, het wondje groeide dicht, alleen de platte
vorm van het gezicht bleek onherstelbaar. De naam aan dit kind gegeven,
was niet minder klassiek in de anak-mas-traditie, het werd Silvia genoemd.
Ik was zowat 9 jaar toen het kwam, en het zal dus bijna 3 zijn geweest
toen wij het uit de Zandbaai meenamen; toch weet ik mij niets van het
eerste bestaan ervan te herinneren dan dat het mij ‘pappie’ noemde.
Du Perrons roman is sterk geënt op de werkelijkheid. Het is geen ongeoorloofde
extrapolatie als ik zeg dat de schrijver zelf weinig sympathie voelde voor dit
pleegzusje, dat in augustus 1921 met haar pleeggezin meeging naar Europa. Voor
Du Perron was zij een nutteloos aanhangsel van zijn moeder. Weliswaar schreef A.
Roland Holst in 1928, na zijn eerste logeerpartij op het kasteel Gistoux: ‘Verder is
de kleine inboorlinge Ina de vriendelijkheid in persoon’,4 maar omdat juist deze
vriendelijkheid zich begon uit te strekken tot een hele verzameling heren, vond de
familie dat zij niet langer te handhaven viel. De libertinage met inlandse vrouwen
die de jonge Du Perron in Nederlands-Indië op bescheiden wijze had beoefend
vertaalde zich voor Ina niet in een vrijbrief voor een libertinage met Europese heren.
Op 29 april 1931 zette Du Perron haar op de boot terug naar Indië, waar ze het hem
in 1937 nog moeilijk zou maken als erkende dochter van de familie die haar deel
van de erfenis opeiste.5
Du Perron wil in zijn roman de verhouding tussen blanken en inlanders zo
waarheidsgetrouw mogelijk beschrijven. Deze Bildungsroman geeft ons vooral het
verhaal van een opgroeiende jongen, Arthur Ducroo, in een koloniale en feodale
samenleving. We kunnen verschillende aspecten onderscheiden. Voor de opgroeiende
jongen is de ontdekking van de seksualiteit uiteraard belangrijk en het zijn juist
inlanders die hem voorlichten. Verder geeft Du Perron een beeld van spanningen
tussen blanken en inlanders en van de hiërarchie in de Indische samenleving. Het is
misschien niet zozeer de tegenstelling blanke-inlander die van belang is als wel de
tegenstelling tussen hogergeplaatste en ondergeschikte, hoewel de eerste tegenstelling
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Du Perron, zijn ouders en pleegzusje Ina, juli 1924 (coll. mr. A.E. du Perron).

ook in de laatste meespeelt. Ook is er aandacht voor het inlandse geestesleven, dat
onder meer gemarkeerd wordt door een orale verhaaltraditie en door allerlei soorten
van bijgeloof. Een enkele maal speelt de religie een distinctieve rol. De roman speelt
zich af op West-Java; de orang Betawi (autochtone inwoners van Batavia) en
Soendanezen die erin voorkomen belijden de islam. Een islamitische
identiteitsbevestiging bij enkele personages leidt tot een bevreemde reactie van Arthur
Ducroo en soms tot een conflict. Naarmate Ducroo's Bildung vordert, bekruipt hem
steeds vaker een schuldgevoel dat zich in de terugkijkende volwassen Ducroo vertaalt
in een ideologische stellingname vóór de inlander, of de ‘Javaan’, zoals hij zegt
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als hij de term ‘inlander’ wil vermijden. De term ‘Indonesiër’ valt niet in de roman,
maar zou wel door Du Perron gebruikt worden in de periode 1936-1939 toen hij
terug was in Indië. Het gebruik van de term ‘Indonesiër’ gold indertijd als een
provocatie. In Het land van herkomst werd hij omwille van de historische authenticiteit
niet gebruikt. Vóór 1921 was de term onbekend.

Ducroo's baboe Alima
Een bijzondere plaats neemt Alima in, Ducroo's baboe, die hem met buitengewone
toewijding verzorgt. Waarschijnlijk is zij een Javaanse. Zij heeft een echtgenoot,
Djimbar, en een dochter Djamisa. Beiden komen in één passage naar voren. Maar
eerst beschrijft Du Perron Ducroo's gehechtheid aan Alima, die hem, ‘klein en mager’
als ze was, in een slendang droeg en hem met liedjes in slaap zong: Doengindoeng,
si Toetoet bobo ... Zij noemde de aan haar toevertrouwde jongen ‘Si Toetoet’. Toen
Ducroo ongeveer vier jaar oud was, werd hij door een scheiding van Alima bedreigd’.
In de roman wordt dit als volgt beschreven:
[...] haar man kwam haar uit Batavia opzoeken en deed of zij bij hem terug
moest komen. Hij heette Djimbar en had een ernstig gezicht met grijzende
knevels; hij was niet zomaar een inlander, een huisjongen bijv., maar iets
als opzichter, hij liep met een stok en werd door mijn moeder met
onderscheiding behandeld. Hij bracht voor mij ook altijd het een of ander
mee: ik zag hem dus niet ongaarne en had eerbied voor hem, maar
vertrouwde hem toch niet omdat hij mijn Ma Lima telkens mee kon nemen.
Op een avond, in Tjitjoeroeg, kwam het tot een konflikt: Alima was in
tranen en Djimbar ging verstoord weg. Zij had toen definitief mij gekozen;
mijn moeder vertelde dat zij tot haar zei: - Je zult de kleine Toetoet toch
niet verlaten, Alima? - waarop de toen reeds oude meid gezegd had: Neen, mevrouw, wees maar niet bang - en diezelfde avond, ofschoon zij
er erg bij huilde, had zij haar deftige man laten gaan. Jaren later huilde zij
nogmaals, toen zij het bericht kreeg van zijn dood, maar zij ging er niet
heen; haar dochter Djamisa kwam wat geld halen voor de begrafenis,
Alima gaf het haar en sprak tot haar op een soort gewijde toon die ik niet
van haar kende.6
Iets verderop wordt het beeld van Alima's opoffering enigszins genuanceerd, want
de verteller voegt eraan toe: ‘ik meen mij te herinneren dat Djimbar een jonge tweede
vrouw genomen had.’ Alima wordt geschetst als een haloes (verfijnd) persoon,
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Du Perron en zijn baboe Alima, Tjigentoer 1912 (coll. mr. A.E. du Perron).

een zichzelf wegcijferende vrouw die het Javaanse begrip conflictvermijding hoog
in haar vaandel had staan: ‘In de meeste gevallen, wanneer er ruzie was, trok Alima
mij gauw mee; zij zelf schuwde alle harde stemmen en deed haar best om nooit een
standje te krijgen; zij sprak ook nooit een woord tegen als zij er toch een kreeg, opdat
het maar spoedig afgelopen zou zijn. - Het was een fijne ziel, zei mijn vader met
kracht, zonder misschien te weten hoezeer haar ziel fijner was dan die van ieder
ander in huis.’7
Als de familie een pioniersbestaan begint aan de Zandbaai, aan Java's zuidkust,
slapen de jonge Ducroo, zijn kinderjuffrouw en Alima in de derde kamer van het
inderhaast opgetrokken huis.8 Alima stierf kort na Arthurs veertiende verjaardag en
toen de Soendanese dragers haar naar het inlandse kerkhof brachten, maakten ze
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grappen. De verteller Ducroo maakt de antropologische observatie dat Soendanezen
het angstwekkende van de dood ontkennen ‘door er zo natuurlik mogelik bij te doen’,
maar de kleine Ducroo van toen werd boos en maande hen tot stilte.9
Alima is ook verbonden met de inlandse cultuur van verhalen vertellen, liedjes
zingen en bijgeloof. Samen met de bedienden Bogèl en Yoeng keert zij terug in Du
Perrons gedicht ‘Mystiek terrein’, waarin hij zich verdiept ‘in wat mij nableef van
het milde land,/ als roepen van nachtvagels die lang sliepen’. De laatste twee strofen
luiden:
De bruine en rimplige bescher'mgeesten,
Alima, Bogèl, Yoeng, maar ook het spook
van de Arabier, huizend in de oude bomen.
‘Yoeng had een dubbel hoofd van schrik toen gistren
een baardgezicht opééns in 't venster dook!’
't Is lang voorbij ... Waartoe teruggekomen?10

Lessen in seksualiteit
Nog veel meer beelden zouden terugkomen toen Du Perron zijn roman Het land van
herkomst schreef, maar het bijgeloof blijft daarin een ondergeschikt motief, met
slechts enkele geestverschijningen, magische objecten zoals liefdesamuletten en het
geloof in voortekens. Belangrijker is het motief van de seksualiteit. Ducroo's seksuele
voorlichting wordt verzorgd door inlanders uit de entourage van zijn ouders, met
name door de Bataviase zeelieden die meegingen naar het pioniersparadijsje aan
Java's zuidkust. Terwijl zijn ouders in het kantoor van een wedana waren, stond
Arthur Ducroo ‘aan het hek met een jonge pokdalige klerk die mij uitvoerig vertelde
hoe zijn twee vriendinnen heetten, hoe zij eruit zagen en hoe zij zich in het eroties
samenzijn gedroegen.’ De verteller knoopt daar weer een antropologische observatie
aan vast: ‘Zoiets schijnt in strijd met het spreekwoordelike mysterie van de inlander,
maar met Kiping, Ading en deze man had ik dit soort anthullingen voor ik 10 jaar
oud was, en de man had er een zichtbaar plezier in, veel meer dan Ading, om mij
over deze zaken in te lichten.’
Ading was een hoger gesitueerde inlander, wiens vader mandoer was. Hij was
nogal blank en ongeveer 24 jaar oud, toen hij Arthur omstreeks zijn negende jaar in
de prauwenloods aan de Zandbaai zijn ‘eerste lessen in de sexologie’ gaf.
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Eddy du Perron.

Kiping, het hoofd van de Bataviase zeelieden, bracht de jonge Ducroo op de hoogte
door sprookjes te vertellen, ‘waarin op de eenvoudigste wijze soortgelijke dingen
werden behandeld.’ Een van de hoofdstukken van de roman heet ‘Het indiese kind
is vroegrijp’, maar Arthur Ducroo is er minder vroeg bij dan zijn inlandse kornuiten.
Moeders kokkie, die van aanzienlijke afkomst was, had hem in Tjitjalengka
voorgehouden, dat hij niet meer bang zou zijn voor zijn vader als hij eenmaal bij een
vrouw geweest was.’11 Was dit een bedekte uitnodiging? De verteller merkt ironisch
op: ‘de proef bleef achterwege omdat haar uiterlik voor mij nog vreeswekkender
was.’12 Maar ook met keukenhulp Noer - in werkelijkheid Moer geheten - durfde hij
het experiment niet aan, hoewel zij hem welwillend toelachte en haar ronde vormen
zijn lust opwekten. Een hem later aangeboden ‘speelkameraadje’ weigerde hij
pertinent. En waarom? Volgens zijn eigen verklaring omdat hij zich instinctief verzette
tegen
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de oude Indische gewoonte er een njai op na te houden en meende dat het mysterie
van de vrouw hem onthuld moest worden door een Europese.
Uitgedaagd door zijn vrienden, wordt hij uiteindelijk toch door een inlandse vrouw
ingewijd, maar verder blijft hij tamelijk kuis. In de libertinage met inlandse vrouwen
die zijn vrienden gretig beoefenen is het een halfbloed meisje dat hem weet te bekoren.
Zij heet Onnie en wordt An genoemd, An van Padalarang, ‘een courtisane van
betekenis’. Typerend is de wijze waarop zij geïntroduceerd wordt: ‘Onze grootste,
en mijn enige, vriendin in deze libertinage, was een halfbloed meisje dat echter geheel
voor inlandse doorging en in een nogal welgesteld kampoenghuis woonde bij
Padalarang.’13 Ducroo's eerste avonturen met Europese vrouwen zouden hierna
tegenvallen.

Gezagsconflicten
Alle inlanders in Het land van herkomst blijven typen, flat characters, die niettemin
telkens in enkele trekken scherp worden neergezet. Alleen baboe Alima en de wat
oudere bediende Isnan krijgen meer individuele trekken mee. Isnan was een trouwe
Soendanese djongos, die zich zeer bewust was van zijn gewichtige rol en iets
‘chefachtigs’ over zich had.14 Hij fungeerde als waker, maar werd ook voor andere
taken ingeschakeld zoals het langdurige draaien van de ijsbus op zondagavond,
wanneer er vanille-ijs werd gegeten.15 Isnan wordt ook ‘de grote dierenopruimer’
genoemd, want ‘hij schoot op katten en honden die gevaarlik werden geacht voor de
kippenren, en op een dag dat hij een hond in het kippenhok betrapte, sloeg hij hem
met een bamboe de ruggegraat stuk. Het beest jankte afschuwelik, ik hoorde het en
snelde toe: het werd één kluwen tussen het beest dat jankend maar machteloos in
een hoek op de grond lag, Isnan met zijn bamboe, en ik die Isnan tussen de benen
liep, hem aanvloog en trok en duwde waar ik kon, alles in een kleine ruimte vol
kippenvuil en veren, en met de deur gesloten; dat de hond ons geen van beiden heeft
gebeten, is een wonder. Isnan duwde mij opzij of liep mij bijna omver, terwijl hij
met de bamboe de hond verder afmaakte; ik schreeuwde: - Wacht, Isnan, tot ik groot
ben en ik zal je net zo behandelen!’
Op een andere plaats krijgen we commentaar van Isnan op Arthurs verbale
weerbaarheid die zich al heel vroeg manifesteerde: ‘Isnan zei tegen mij: - Allah, wat
is je tong scherp! - en dat als ik met hemzelf in strijd was. Het was maar goed dat ik
mijn tong had tegen deze man, die ik anders niet kon treffen.’16
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Er worden in de roman diverse voorbeelden gegeven van gezagsconflicten. Ducroo
sr is de blanke heerser die zijn wil oplegt aan de inlanders die onder hem staan,
zonodig door hen af te ranselen, maar tegelijk onderhoudt hij vriendschappen met
enkele inlandse aristocraten met wie hij op voet van gelijkheid verkeert. Op de eerste
plaats komt ‘de oude regent van Tjiandjoer, die hij boeng (broer) noemde.’ Deze
regent is de inlandse evenknie van Ducroo sr, want hij wordt gekenschetst als ‘een
potentaat, vol humor, zei men, maar sterk van zijn adel en zijn macht doordrongen.
Hij was een groot jager en had in zijn binnenkamer twee kamerschermen met
jachttafrelen’. Een andere goede vriend van Ducroo sr was de patih van Soekaboemi.
Moeder Ducroo ging vriendschappelijk om met diens vrouw, ‘een aanhalige kokette
vrouw met uitpuilende ogen en een pruimenrondje waarin glinsterendzwart gemaakte
tanden’. Ten slotte is er de Soendanese hadjivrouw Wa Gedah, een kleurrijke
persoonlijkheid bij wie de Ducroo's wel eens logeren.
Deze respectvolle omgang met de inheemse aristocratie wordt overgenomen door
Ducroo jr, die de beschaving van de jonge aristocraten Ading, Hoesein en Alibasa
haarfijn aanvoelt en daaraan zijn gedrag aanpast. Wie zich bewust is van de hiërarchie
in de inheemse wereld, zal meteen de humor inzien van het optreden van Cor Reedijk.
Deze excentrieke koloniaal was zeer geliefd bij de Soendanezen omdat hij elke
hiërarchie negeerde en letterlijk iedereen met de grootste hoffelijkheid bejegende.
Reedijk woonde in Pelaboean, waar de Ducroo's soms in een hotel logeerden. ‘In
het hotel kon men horen dat de heer Reedijk er was, aan de manier waarop hij vroeg
ofde oude bediende, die er eigenlik alles deed en een beetje op onze Yoeng leek, nog
niet was gekomen: - Bapa Roesni parantos soemping? - met een sterke tòtòh-uitspraak
en als betrof het een regent. Bapa Roesni was er niet dikwels; hij zorgde 's morgens
voor een blikje gekondenseerde melk, zette messen en vorken op tafel en verdween
dan meestal tot zes uur 's middags, het uur waarop hij de lampen kwam aansteken.’17
In de roman worden enkele voorbeelden gegeven hoe Ducroo jr, in imitatie van
zijn vader, zijn gezag laat gelden bij lagergeplaatste inlanders die hem te na komen.
Een passage die enige polemiek heeft teweeggebracht, is de volgende:
Ik heb als alle andere indiese jongens later zelf inlanders geslagen; vooral
sadokoetsiers heb ik verscheidene malen met de vuist in de rug gedwongen
om te rijden, als zij het niet wilden. Maar dit alles uit een verkeerd begrip
van sportief optreden, in navolging van anderen, zonder veel overtuiging
en eens zelfs, toen ik een inlander een oorveeg had gegeven en de man
wegging zonder een woord
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Plaboean Ratoe, de Wijnkoopsbaai (coll. mr. A.E. du Perron).

te zeggen, met een sterk gevoel van zelfvernedering en medelijden,
woedend op mijzelf omdat ik eigenlik maar één behoefte had: de man
terug te vinden en hem mijn spijt te betuigen.18
Veelzeggender zijn de gevechten die Du Perron beschrijft, het eerste, direct na deze
bekentenis, met de huisjongen Piin in Tjitjalengka. Ducroo was toen zeventien en
Piin wilde hem niet gehoorzamen toen zijn ouders uit waren. Maar nadat de getergde
Ducroo hem op de grond had gedrongen en hem daarna zonder een klap uit te delen
had laten opstaan, vlóóg Piin op zijn wenken. Du Perron maakt daar deze ironische
opmerking over: ‘Wat een prettig onderwerp voor de freudianen: de “binding” van
heer en dienaar na het pak ransel. Ik zou het gezicht van mijn vader hebben willen
zien, als ik hem naar gevoelens van deze aard had kunnen vragen.’19
Het tweede gevecht was met Mahmoed, het zoontje van moeders ‘lijfmeid’.
Mahmoed was een echte kameraad, die met Arthur optrok, die van hem had leren
schermen en ook als Arthurs (blanke) schoolkameraden kwamen met hen meespeelde
als gelijke.20 Dus geen Oeroeg-figuur die werd uitgesloten! Maar toen Mahmoed naar
de inlandse school ging, maakte hij een islamiseringsproces door. Allengs verwijderde
hij zich van Arthur, die hij als ‘een blanda’ ging zien. Arthur roept hem ter
verantwoording, maar Mahmoed heeft geen weerwoord. Dan volgt de afrekening:
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An van Padalarang (coll. mr. A.E. du Perron).

[...] ik voelde opeens dat mijn vader gelijk had als hij de goeroe kampoeng
(dorpsonderwijzer) een bederver noemde en ik zei Mahmoed dat hij
voortaan vrij was, maar ik gaf hem op diezelfde plek een pak slaag. Zijn
arabiese gebeden hadden hem blijkbaar nog niet moedig genoeg gemaakt
om de blanke die ik was terug te slaan; hij stond van het grind op dat door
ons was omgewoeld en rende de straat op. Ik bleef verslagen achter, met
een veel groter gevoel van spijt en verdriet dan ik ooit had in mijn ruzies
met Baur, en toch was het mij een genot dat ik hem dit pak slaag gegeven
had; nu hij zonder reden een vijand in mij was gaan zien leek het mij
onmisbaar tussen ons voor de eerlikheid.21

Méér sympathie en aandacht
In zijn vroegste jeugd werd Arthur Ducroo Si Toetoet genoemd en kon hij als hij z'n
zin niet kreeg over de grond gaan rollen als een inlands kind,22 maar langzamerhand
wordt hij een sinjo aan wie de ondergeschikte inlander gehoorzaamheid is verschul-
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digd. In de laatste periode aan de Zandbaai, als hij zo'n jaar of elf is, wordt hij door
de dorpelingen aangesproken als ‘djoeragan anom (jonge mijnheer) inplaats van het
familiaire nèng van vroeger.’23 Wanneer zijn ouders weg zijn, voelt hij zich als een
koninkje in zijn eigen rijkje. Hij leest zich ongans en laat zijn hoofdpijn wegmasseren
door zijn baboe en Ma Oemih. Zijn grootste triomf is dat de dorpelingen hem
gehoorzamen als hij hen beveelt een zeeschildpad die op het strand haar eieren heeft
gelegd niet op te eten maar ongestoord weer de zee te laten ingaan.24
In deze anekdote komt een westers gevoel naar voren dat inging tegen de utilitaire
omgang van de inlanders met de natuur. Een van de ontroerendste anekdotes in de
roman heeft betrekking op de duif van Hatim:
Mijn vriendje Hatim gaf mij op een dag een perkoetoet die hij in de
koeliewoning van zijn ouders had grootgebracht; ik deed het dier vol trots
in een kooi en vroeg Amsah om het eten te geven tegelijk met de vogels
van mijn ouders, een week later was het verhongerd omdat Amsah er niet
aan had kunnen denken. Het was in een tijd waarin mijn vader mij
overstelpt had met werk, zodat ik er niet meer op had gelet; toen ik het
stervende zag en mijn moeder de reden ontdekte, was ik woedend op
Amsah maar ook op mijzelf. Het feit dat het beest in de armoede van Hatim
was groot geworden, dat hij het uit zijn mond gevoederd had, en dat het
in onze rijke woning op deze manier moest sterven, gaf er de melankolie
aan van een sprookje, maar dit esteties element verscherpte mijn pijn
inplaats van die te verzachten. Ik had mij door Hatim kunnen laten slaan,
als hij dat gewild had. Maar hij nam het stil op; hij had een dom gezicht
met groote voorlanden.25
Du Perron gaat in zijn roman de pijnlijke herinneringen niet uit de weg. Het was hem
erom te doen een waarachtig beeld te schetsen van de koloniale maatschappij in een
bepaalde periode en te laten zien hoe deze hem had gevormd. Hij houdt zich verre
van een clichématige beschrijving van Indië en hij kritiseert het ‘wee-makende
europese exotisme, de valse romantiek die met een paar vreemd-harmonieuze namen,
wat bruine huiden en fluwelen ogen bereikt wordt, en met die gewillige oosterse ziel,
die bij sommigen ook nooit het gewenste effekt missen kan.’26 Du Perron tekent
blanken zowel als inlanders met hun goede én slechte eigenschappen, hun
hebbelijkheden, hun zelfzucht en eigenbelang.
Dat de koloniale verhouding op zich spanningen oproept, komt naar voren in
hoofdstuk 22, waarin een beeld wordt geschetst van de opkomst van Indische politieke
partijen. Ducroo jr conformeert zich aan de blanke ideologie van zijn tijd maar
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maakt zich verder geen illusies: ‘als de Javanen zover waren dat zij ons Europeanen
gingen vermoorden, zouden zij het doen zonder onderscheid: het ging er dan toch
om zich zonder filosofie zo goed mogelik te weren.’27 Op de laatste bladzijde van de
roman vinden we ook een zin die doet denken aan de klewangwettende dreiging van
het slot van Max Havelaar: ‘Ik kan mij voorstellen dat ik naar het land van herkomst
terugkeer, niet alleen om er te worden opgeruimd door de “krissen van de bevrijding”.’
Het slot van hoofdstuk 22 bevat deze belofte van de schrijvende en reflecterende
Ducroo: ‘Dat Javanen in menig opzicht sympatieker zijn dan Europeanen, hebben
zelfs mijn ouders nooit betwijfeld; dat zij in ieder opzicht superieur zouden zijn,
zodat het niets dan plicht wordt om voor iedere Javaan te voelen, geloof ik ook nu
allerminst. Ik weet alleen zeker dat wanneer ik ooit in hun land terugkom, ik anders,
met oneindig meer sympatie en aandacht, tegenover hen zal staan dan ik vroeger
deed. Het lijkt weinig, en het heeft misschien toch meer te betekenen dan een
vooropgezet politiek programma.’28
Deze belofte heeft Du Perron ingelost toen hij in de periode 1936-1939 terug was
in Indië. De weerslag ervan is te vinden in zijn postuum verschenen boek Indies
memorandum.
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Kees Snoek (1952) is hoogleraar Nederlandse letterkunde en cultuurgeschiedenis
aan de Sorbonne. Hij publiceerde Nederland leren kennen (1989, derde herziene
druk: Meulenhoff 1996); De Indische jaren van E. du Perron (proefschrift Leiden;
Nijgh & Van Ditmar 1990); Adinda! Duizend vuurvliegjes tooien je loshangend haar.
Multatuli in Indonesië (Stichting Dimensie, 1991, met Gerard Termorshuizen);
Manhafte heren en rijke erfdochters. Hef voorgeslacht van E. du Perron op Java
(KITLV Uitgeverij, 2003); E. du Perron. Het leven van een smalle mens (Nijgh en
Van Ditmar, 2005); en O God, er is geen God! Multatuli over geloof en godsdienst
(Van Gennep, 2008, met August Hans den Boef). Hij werkt thans aan een biografische
schets van Soetan Sjahrir en een uitgave van diens brieven aan Maria Duchâteau.
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Totdat Constance kwam!
Het inheemse in het werk van Maria Dermoût
Pamela Pattynama
Afgelopen zomer zijn we naar de Molukken afgereisd. Ik was er nog nooit geweest
alhoewel mijn achternaam er vandaan komt. De eigenlijke aanleiding voor onze reis
was Maria Dermoût.1 De schrijfster werd geboren in Nederlands-Indië, ging school
in Nederland en reisde heen en weer tussen beide landen. De jaren die zij op de
Molukken verbleef waren de inspiratie tot haar ongeëvenaarde verhalen over de
regio. Dermoût sloot de eilandengordel voorgoed in haar hart en heeft ons haar
herinneringen nagelaten.2 Een schrijfster voor de happy few wordt zij wel genoemd.3
Op Ambon vonden we Passo, de landengte aan de binnenbaai. Ambon heeft een
curieuze vorm. Het bestaat uit twee schiereilanden, door buiten- en binnenbaai bijna
geheel van elkaar gescheiden en slechts met elkaar verbonden door die kleine
landengte. Op Passo, zo schrijft Dermoût, doolt de jonge Portugese matroos Martijn
die ‘zijn naam had horen roepen in de verte’ (129). We wandelden door Kate-Kate,
en herkenden overblijfselen van het buitengoed en de specerijentuyn Kleyntjes.
Opgewonden klommen we op de veranda van het perkeniershuis van mevrouw van
Aart, die model stond voor Dermoûts ongemakkelijke heldin Felicia.4 In Hila, waar
toentertijd de stille naaister Louise uit ‘De goede slang’ haar weergaloze verhalen
vertelde droogt men nog altijd de palla aan de kant van de weg, buiten in de zon.
Midden in Ambon-stad is ook de brede wal van het fort Victoria overgebleven. Op
die wal zaten de Schotse professor en de Javaanse Mas Radèn Soeprapto te kijken
naar hoe de zon onderging over de buitenbaai. In het huidige, postkoloniale Indonesië
vonden we de plekken die Maria Dermoût in het literaire geheugen heeft geëtst.
Verhalen spelen altijd ergens. De ruimte waarin geschiedenissen zich afwikkelen
is zelfs een belangrijk deel van het verhaaleffect. Zo bepalen ruimtes en plaatsen de
identiteit van personages. We leren personages immers kennen door de plekken waar
hun handelingen zich afspelen. Ook de plaatsen van bestemming of herkomst dragen
in niet geringe mate eveneens bij aan de personageopbouw. Dermoût
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Het oude perkeniershuis van mevrouw van Aart in 2008 (foto: P. Pattynama).

plaatst haar personages in de specifieke ruimte die ik hier ‘koloniale contactzone’
noem. Onder ‘contactzone’ versta ik de zowel geografische als imaginaire ruimte
waar ontmoetingen tussen de inheemse en Europese wereld hebben plaats gevonden.
Die ontmoetingen gingen gepaard met bloedig geweld en onbegrip, maar ook met
samenwerking en vermenging.5 Terwijl we Dermoût achterna reisden las ik haar
verhalen één voor één. Steeds meer viel mij de relatie tussen plaats,
personage-ontwikkeling en vertelstijl op. Niet alleen de personages, ook Dermoûts
stijl kan ‘inheems’ genoemd worden. Hieronder zal ik eerst een aantal in haar werk
voorkomende inheemse personages presenteren. Daarna zal ik ingaan op de relatie
tussen plaats en vertelstijl.
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Onriëntalisme
Bij welke Indische auteur duiken inheemse personages niet op? Wij hebben ze leren
kennen als oppassers, baboes, kelontong Chinezen, njai's, dukuns en zelfs
jeugdvrienden. Nu, zestig jaar na de dekolonisatie is het dan ook nauwelijks interessant
om de vraag te stellen of en hoe vaak inheemse personages in de Oost-Indische
literatuur voorkomen. Wat in deze postkoloniale tijd wel interessant is, is hun
verschijningswijze. Sinds Edward Said zijn bekende Orientalism (1978) en Culture
and Imperialism (2004) de wereld in stuurde heeft het postkoloniale
literatuuronderzoek een hoge vlucht genomen. Niet langer is de term postkoloniaal
louter een chronologische aanduiding. De meeste theoretici verwijzen met de term
naar de gevarieerde en tegenstrijdige reacties op het kolonialisme. Zowel gedurende
het koloniale tijdperk als daarna hebben imperialistische maatregelen en houdingen
uiteenlopende antwoorden uitgelokt.6 Allerlei soorten repliek, van agressief verzet
tot creatieve navolging en vermenging zijn het gevolg geweest.7 De hedendaagse,
postkoloniale cultuur laat dan ook een gevarieerde staalkaart zien van verwerkt en
onverwerkt verleden. De geschakeerde herinneringen aan de koloniale onderneming
brengen bovendien tot uiting dat West-, noch Oost-Indië verleden tijd is. In
postkoloniaal Nederland viert de nostalgie nog steeds hoogtij, maar sinds 1968 heeft
ook het postkoloniale schaamte- en schuldvertoog de beeldvorming gekleurd.8 Het
idyllische paradijs en de ‘grootse daden’ van weleer worden nu met uiterst kritische
blikken bekeken. Veel cultuurwetenschappers onderscheiden oriëntalistische vertogen
in literatuur, films en andere culturele teksten. We zien nu in dat de inheemse
personages er in onze rijke koloniale literatuur maar povertjes vanaf komen. De
vraagstellingen die er op het ogenblik toe doen zijn daarom die welke de interactie
tussen lokale bevolking en nieuwkomers onderzoeken. In dat soort onderzoek worden
de vertogen die de representatie en herinneringen beheersen blootgelegd: wandelen
inheemse personages wel genoeg door de verhalen heen en hebben ze wel voldoende
diepgang? Verblijven zij niet teveel in de achtergebouwen? Dragen zij het verhaal
of staan ze een beetje te lummelen in de goedang? Analyse van koloniale verhalen
vanuit postkoloniale invalshoeken heeft al vaak uitgewezen dat ‘inlanders’ in de
meeste verhalen de exotische achtergrond vormen voor het toneel waarop Europeanen
zich bewegen.9 Deze oriëntalistische representatie ondersteunt het idee dat ‘Indië’
deel is van de Nederlandse identiteit, en een plaats die toebehoort aan Europese
personages in plaats van aan de inheemse bevolking.
De inheemse personages die ik in Dermoûts werk tegenkwam wijken afvan deze
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oriëntalistische representatie. Dermoût is een van de weinige koloniale auteurs die
stelselmatig inheemse personages een stem geeft. Ook legt zij regelmatig de focalisatie
bij hen, zodat de visie van inheemse personages wordt verwoord.10 De consequentie
hiervan is dat de inheemse personages niet slechts als onderdeel van ‘een plek’
fungeren. Zij vormen, met andere woorden, niet alleen maar de couleur locale om
de Europese nieuwkomer uit de verf te laten komen. Zij zijn het, geboren en getogen
in Indië, die het gewoonterecht behouden. Dermoût doet dat door hen te laten figureren
in de contactzone. In het contact met de Europese ander verkrijgen de zogenaamde
inheemse personages een achtergrond, een gevoelsdiepte en gedachtenwereld.
Hieronder zal ik ingaan op drie inheemse personages om de consequente
perspectiefkeuze van de schrijfster te illustreren.

Verlangen, moord en doodslag
‘Constance en de matroos’ is één van de samenhangende verhalen uit de De
tienduizend dingen (1955). Het speelt zich af in de contactzone waar Europese
kolonisators en inheemse bevolking elkaar ontmoeten. De voornaamste plaats van
handeling is huis en tuin van een jong Hollands ambtenarenstel. De gekozen plaats
weerspiegelt de koloniale setting waarin de Hollanders heer en meester waren.
Desondanks zijn zij niet de hoofdpersonages van het verhaal. In het centrum staan
mensen die in de koloniale hiërarchie tot de laaggeplaatsten behoren: een kokkin,
een Makassaarse matroos van de ‘halve kompenie’, een naaister. Voordat we ook
maar iets van het jonge stel te weten komen, worden hun zes huisbedienden één voor
één bij de lezer geïntroduceerd. De bedienden zijn allen familieleden van Matheus,
het hoofd van de huishouding die eigenlijk een radja van een christennegorij op één
van de andere eilanden moest zijn. In ‘Constance en de matroos’ gaat het om hen,
om de Ambonse huisbedienden. Door deze ongebruikelijke focuswisseling worden
de Hollandse werkgevers onderdeel van de plaats van handeling, en niet, zoals
gebruikelijk in koloniale teksten, het inheemse huispersoneel.
Onder het personeel is een nog jonge vrouw, Pauline. Zij is in huis om ‘het goed’
te naaien, te verstellen en te strijken. De andere bedienden zijn goeiig of hebben zo
hun streken, maar Pauline is het raadsel. Ze lijkt in het geheel niet op haar verwanten,
houdt zich op een afstand en bemoeit zich niet erg met de familieclan. Nooit anders
dan keurig gekleed in doffe, gedekte tinten lijkt Pauline in haar krampachtige houding
‘iets verborgen’ te houden: ‘erg eenzaam was zij’ (226). Totdat
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Constance kwam! De intrede van Constance in het huis verandert alles. Constance
is de nieuwe kokkin uit de stad die loopt als een verbannen vorstin. Zodra Pauline
haar oog op Constance laat vallen verandert ze in een hartstochtelijke vrouw, die
overheerst gaat worden door passie, angst, woede en tenslotte redeloze wraakzucht.
Constance was niet uitgesproken mooi, maar, zo schrijft Dermoût:
... als Constance door het laantje met de hoge bomen liep, van de markt
komende, in haar rechte, en rechtvaardige lange rokki en kabaai, de oude
bruine rotanmand op een in elkaar gevouwen doekje op haar hoofd
balancerende, het trapje op en zo, door het galerijtje achter de lange groene
ranken met lichtblauwe bloemen van de klimplant naar de keuken ging,
bleef iedereen even stil staan om naar haar te kijken (226).
Statig, soepel en kwijnend is Constance's gang en vanaf de eerste dag ‘aanbad’
Pauline haar. Zij liep haar object van adoratie na, knapte alle vervelende klusjes voor
haar op en verdedigde haar trillend van verontwaardiging wanneer de anderen kwaad
spraken van haar promiscue levenswandel. Constance liet zich Pauline's mateloze
bewondering aanleunen. Ze behandelde haar met dezelfde onverschilligheid waarmee
ze haar talloze minnaars na een poosje de laan uitstuurde. De afgewezenen dreigden
en wilden vechten, maar dat liet haar koud. Al waar zij om gaf was het rotantrekken
en de tifa (traditionele trommel): ‘niet één tifa, al de tifa's, het ritme der tifa's, en een
heviger, een meer tedere minnaar zou zij op aarde wel nooit vinden’ (229).
‘Constance en de matroos’ wordt verteld door een externe verteller met een
wisselende focalisatie. Op een nacht zien de Hollandse vrouw en haar man toevallig
Constance bij het rotantrekken. Onder het opzwepende ritme van de tifa's zong en
danste hun kokkin eentonig en in trance tussen de andere vrouwen: ‘overstroomd
van zweet ... met wijdopen ogen staarde zij voor zich uit, zij zag niets’ (228). De
man beziet de ‘stomvervelende vertoning’ misprijzend. Zijn vrouw vindt dat
merkwaardig van hem. Haar komt het rotantrekken juist ‘donker’ voor: ‘dreigend
en opwindend, met een oeroude angst vermengd’ (229). Dermoût laat met deze
verschillende visies de uiteenlopende reacties op koloniale ontmoetingen tot uiting
komen. Maar waar het verhaal om gaat is de passie van Pauline.
Constance legt het aan met een Makassaarse matroos, iemand ver beneden haar
stand. Zij sart hem, hij raakt mata gelag en bedreigt haar met een mes. Dan, op een
avond na het rotantrekken wordt zij vermoord met een mes. De moordenaar kan niet
de matroos zijn: hij lag met zijn schip ver weg in een haven van Nieuw-Guinea. Maar
de ontroostbare Pauline is niet voor rede vatbaar: de Makassaar heeft haar
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Constance gedood. Weken daarna breekt op een nacht een gevecht uit in de stad aan
de buitenbaai, er is een vrouw mee gemoeid en de matroos wordt dood gevonden,
vermoord met een mes. Pauline vertrekt met ‘een diepe verborgen geheime lach om
iets’ naar haar geboorte-eiland en keert niet meer terug in het huis van de Hollanders
(247).
Aan het einde van het verhaal kijkt het Hollandse stel terug op de gebeurtenissen.
Zij waren getuige van de klassieke emoties die in zoveel verhalen een catharsis
teweegbrengen: bodemloos verlangen en obsessieve jaloezie. Alleen waren de
hoofdrollen in dit drama van verlangen, moord en doodslag niet voor hun weggelegd.
In Dermoûts uitbeelding zijn ze weggespeeld door twee inheemse huisbedienden.
Constance en Pauline belichamen de emoties die het verhaal opstuwen. Zij laten ons
handenwringend achter terwijl de Hollandse vrouw en man als buitenstaanders tussen
de coulissen blijven staan.

De nurkse vorstenzoon
Het tweede inheemse personage dat ik als voorbeeld geef, is één van Dermoûts
bekendere personages. Net als Pauline en Constance verschijnt Radèn Mas Soeprapto
in een hoofdstuk van De tienduizend dingen. Hij is de Javaanse vorstenzoon die
uitverkoren is om een beroemde Schotse professor te assisteren. De Schot komt
onderzoek doen op de Molukken uit bewondering voor de blinde natuurkundige
Rumphius. Dermoût voelde zich nauw verwant aan Rumphius. Diens liefde voor
allerlei schulpjes, kwalletjes en frummeltjes was een belangrijke inspiratiebron voor
haar verhalen. Meermalen duikt Rumphius in haar werk op als ‘Meneer Rumphius’.11
Zijn invloed is echter vooral voelbaar in wat wel de ‘intieme onmetelijkheid’ van
haar werk genoemd wordt. Dermoût bezit het vermogen de gewoonste dingen in een
diepe weidsheid te plaatsen. Met dezelfde liefdevolle eerbied die Rumphius toonde
voor onooglijke schelpjes, slakjes en kwalletjes heeft zij alles wat op en rond een
Moluks eiland te zien valt in het literaire geheugen nagelaten.
De vele verwijzingen naar Rumphius' levenswerk situeren ‘de professor’ in de
Molukken. Dermoût werkt de verhouding tussen de fijnbesnaarde Soeprapto en de
professor uit aan boord van de lange heenreis, langs Bali, Lombok, Makassar en later
Banda. De Schot blijkt een ‘Prikkebeen’, een wereldvreemde naïeveling die met zijn
voddige pak, vieze zakdoek en bezwete kop doet denken aan de rood aangelopen
blanke westerlingen die bij hooggeplaatste Javanen een ‘bijna fysieke afkeer’
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konden opwekken (262). Uiteindelijk wordt hij vermoord door de binongko's,
ongunstige lieden die meer waarde hechten aan opgepoetste kwartjes dan aan een
mensenleven. Voordat het zover is hebben we de professor echter goed leren kennen.
Veelzeggend voor Dermoûts werkwijze is de manier waarop zij ons naar hem laat
kijken door de ogen van Soeprapto, de hooggeplaatste vorstenzoon afkomstig uit de
kraton van Soerakarta in Midden-Java. Terwijl deze Radèn Mas de professor vergezelt
op zijn veldtochten vraagt hij zich meer dan eens af of zijn Europese werkgever wel
goed snik is. De professor mag dan wel de belichaming zijn van westerse beschaving
en wetenschap, maar wat heb je aan die kennis wanneer je de lokale verhoudingen
niet op waarde weet te schatten en geen oog hebt voor de loerende gevaren van de
binnenlanden. In de heersende koloniale verhoudingen verkrijgt de professor zijn
hogere machtspositie door zijn blanke, Europese lichaam. Maar juist zijn lichaam
blijkt zijn zwakke plek: door de lachwekkende rosse snor, de sproeten, de dikke
brillenglazen en het curieuze kakellachje wankelt zijn hiërarchische positie.
Onbehouwen banjert en kwebbelt de professor dwars door Soeprapto's verfijnde
kraton manieren heen. Maar hoe mallotig hij zich ook voordoet, in de loop van het
verhaal blijkt de professor een argeloos, beminnelijk mens. Dermoût laat in haar
portrettering van deze aandoenlijke Europeaan geen ruimte voor blank
machtsmisbruik.
Terwijl de professor gaandeweg de sympathie van de lezers wint, komt de
inheemse, hautaine Soeprapto ons maar moeizaam nader. Hij geneert zich voor zijn
sjofele werkgever en weigert hem voor te stellen aan het vorstelijke hof van Soerakarta
waar de vrouw heerst die hij moeder noemt. Zij was van zo'n hoge adel dat zij een
mannelijk predicaat moest hebben en ‘de heer Prinses Zus of Zo’ heette (256). Halus
en ongenaakbaar heeft zij moeten buigen voor de blanke overheersers, maar ziet
heimelijk op hen neer. In gedachten ziet Soeprapto al de woordenloze laatdunkendheid
waarmee zij de professor zal bejegenen:
Als hij wegging, zou zij de professor na staan kijken hoe hij de marmeren
trap afging, te vlug, even struikelend, (misschien wuifde hij wel achterom),
hoe hij onder de waringinbomen liep - zij zou haar wenkbrauwen fronsen,
haar ogen even sluiten en dan zou zij haar man, en de anderen als zij erbij
waren, en hem ook, aankijken: zij, zij voelden immers voor het Westen,
voor de ‘blanken’. Daar ging dan een blanke, een professor! Hooggeleerd
- zoals zij zo'n woord zeggen kon - een professor is toch hooggeleerd! De
professor van Soeprapto!
Onmogelijk! Het kon niet (252).
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Soeprapto bedenkt een uitvlucht om de botsing der culturen te verhoeden. De botsing
in zijn innerlijk kan hij evenwel niet voorkomen. Met weinig woorden weet Dermoût
de strenge liefdeloosheid aan te duiden die Soeprapto heeft gemaakt tot dein zichzelf
opgesloten vorstenzoon die de professor vergezelt. De verstikkende Javaanse adat
sluit een licht leven, zoals hij dat in zijn Leidse studietijd heeft leren kennen uit. Hij
was voortijdig teruggeroepen uit Leiden en had wetenschap en vrienden achter moeten
laten. Volgens de traditie van uithuwelijking was een ‘ebenbürtige’ (257) jonge
vrouw uitgezocht. De Radèn Mas had de jonge vrouw niet getrouwd, had het
klaarliggende baantje niet gewild en een klerkenbaantje bij 's Lands Plantentuin
aangenomen, maar hij wist dat zijn bestemming hem wachtte. De beknotting van
zijn vrijheid heeft hem nurks, wantrouwig en getroebleerd gemaakt. Hij heeft redenen
de professor dankbaar te zijn, maar laat dat niet toe. De professor lijkt zich niets aan
te trekken van de hautaine reserve van zijn ‘jonge vriend’. Diens gulle hartelijkheid
leidt er langzaamaan toe dat Soeprapto durft toe te geven hoezeer het benauwde hof
van de Javaanse elite hem opgesloten houdt. Met deernis zien we hoe zijn afweer,
zijn heimelijke gêne en bange zelfstrijd tot uiting komen in het contact met de ‘getikte’
professor.
De achtergrond van deze korte vertelling is wel degelijk de hele koloniale mikmak
van machtsverschillen en ongelijkheid die contactzones representeren. Dermoûts
elegante verteltechniek omzeilt echter de valkuil van de stereotypering. In haar handen
is Soeprapto nooit een machteloos inheems slachtoffer. Alleen al doordat hij steeds
bij name wordt genoemd, terwijl de Schot veelal wordt aangeduid met ‘de professor’
zet Soeprapto aan tot inleving. De lezer zal uiteindelijk meer verdwalen in zijn
innerlijke strijd en inheemse gedachtenwereld dan in die van de titelheld, de Europese
professor. In hun ontmoeting krijgen Javaan en Schot beide contouren. De
merkwaardige professor blijkt een hart van goud te bezitten, maar het is vooral de
wantrouwige geest van de verplaatste Javaan die ons lezers gaat intrigeren. Niet de
Europeaan, maar de in de knel geraakte Javaanse klerk fascineert. Met zijn
getroebleerde complexiteit is hij degene met wie wij ons kunnen identificeren.
Dermoût vertoont in dit verhaal een knap staaltje verteltechniek. Door de ogen van
een personage dat losgeweekt is uit zijn ‘inheemse’ atmosfeer heeft zij ons kennis
laten maken met de wereldvreemde Europeaan. Die focalisatie doet het verhaal
uitstijgen boven het niveau van zomaar-een-vertelling-die-zich-in-de-kolonie-afspeelt.
Via haar verteltechniek is het de Europese professor die in de koloniale ontmoeting
naar voren komt als de vreemde eend in de bijt. Hij is de onwetende Europeaan die
van elders komt en intervenieert in de inheemse wereld. Deze blijft daardoor niet
intact, maar verandert.
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Louisa
Voor het derde voorbeeld dat het inheemse bij Dermoût zal illustreren richten we
onze blik op de plaats Hila. Het autobiografische verhaal ‘De goede slang’ (1963)
speelt zich daar af, op het langgerekte schiereiland Hitoe tegenover Ceram. Vanaf
de eerste zin, ‘Wij wonen in Ambon ...’ spelen plaatsen, liederen en verhalen de
hoofdrol. De schrijfster neemt haar drie kinderen mee op een uitstapje. Ook de oppas
Domingoes, de eeuwig mopperende kokkin Jacomina en de naaister Louisa die nooit
veel zegt zijn van de partij. Het monter begonnen tochtje wordt een grote
teleurstelling. Ze waren op pad naar een vriendelijk mangabos waar vrolijk zonlicht
lichtgroen en geel door de bladeren zou schijnen. Het bos blijkt vochtig, somber en
onbegaanbaar. De kinderen worden er door venijnige rode mieren in hun dikke
beentjes gebeten. ‘Er is kwaad volk,’ zegt Domingoes en sluit ramen en deuren zodat
ze in het donker zitten. Maar wanneer ze treurig bijeen zitten belooft Louisa als troost
een verhaal. Een kleine olielamp werpt grillig licht op de kale witte muren en iedereen
schaart zich rondom haar.
Rechtop in haar donkere kleren zit de anders zo stille Louisa op een klein kistje.
Haar handen zijn tenger en lenig, met mooie lange vingers en toegespitste nagels,
heel donkerbruin. Zij sluit soms even de ogen, alsof zij alle aandacht, alle spanningen
in zichzelf besloten wil houden, opent ze dan weer, kijkt strak voor zich uit naar iets
en beschrijft dat iets dat zij voor zich ziet ‘in korte woorden, telkens afgebroken,
zinnen zijn het nauwelijks’ (453). ‘In de wildernis,’ zegt zij, ‘in het bos, de zon is
weggegaan, de maan is niet gekomen, de sterren ook niet, donker, véél te donker,’
en rilt even in haar schouders, en zwijgt. Lange tijd zwijgt zij (453).
Dermoût beschrijft het vertellen van Louisa als een fascinerende levenskunst. Het
is niet zozeer de inhoud van het verhaal als wel Louisa's vertellen dat de toehoorders
in spanning houdt:
Dan heft zij haar handen op, soms de linker, soms de rechter, soms beide
tegelijk, en begint langzaam de vier vingers, niet de duim, van iedere hand
te bewegen, op en neer, zoals iemand die piano speelt. De spieren
gespannen. Langzaam, vinger voor vinger, dat alleen.
Voetjes die neergezet worden.
Hoe zij het doet weet ik niet, telkens andere of verbeelden wij het ons
maar? Kleine scherpe klauwtjes ... stijve rechte hoefjes, schuifelende, of
aansluipende voetjes ... voetjes van wie? ... voorzichtig ... doodvoorzichtig
... Eerst zien wij
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In Hila ligt nog altijd de palla aan de kant van de weg te drogen (foto: P. Pattynama).

het alleen, dan horen wij het ook, ritselende in de ondergrond van het stille
bos, blaadjes die erdoor bewogen worden, een takje dat verschuift, kraakt.
Sssst! Pas toch op! Voorzichtig ... En dan komt haar stem donker en zacht
erbovenuit, en zij noemt ze op, één voor één, zij die daar lopen. Eerst de
vogels ... (453)
De Ambonse Louisa is één van de vertellers die tot Dermoûts kostbaarste
inspiratiebronnen zijn gaan behoren. ‘Nooit meer,’ (453) benadrukt de schrijfster,
zal zij iemand zo horen vertellen als Louisa die avond op Hila vertelde over de vogels
en de slang met de Karbonkelsteen. Maar op dezelfde bedwelmende manier weet
Maria Dermoût haar eigen lezers mee te voeren.
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In Indië gewortelde vertelstijl
Wie op zoek gaat naar ‘het inheemse’ in het werk van Maria Dermoût zal allereerst
worden getroffen door de stem en zeggingskracht van de inheemse personages. Onder
‘inheems’ wordt meestal iets of iemand verstaan die in het land zelf thuishoort en
niet van elders is ingevoerd.12 In Indië betekende inheems ‘inlands’, een cultuurbegrip
dat is voortgekomen uit de hiërarchische rassenpolitiek. De toenmalige verdeling in
inlanders, Europeanen en vreemde Oosterlingen was gebaseerd op onveranderlijkheid
en uitsluiting: eenmaal een inferieure inlander, altijd een inferieure inlander. Deze
koloniale en essentialistische visie op culturen en individuen ligt nu al decennia onder
vuur.13 Postkoloniale critici benadrukken juist de continue wisselwerking tussen
verschillende culturen en individuen, en de voortdurende veranderingen die daarvan
het gevolg zijn. Dermoûts verhalen gaan precies over die interculturele woelingen.
Pauline bijvoorbeeld heeft haar geboorte-eiland verlaten en ontwikkelt zich van een
ingehouden krampachtig wezen tot een hartstochtelijke vrouw tijdens haar verblijf
in een Hollands huishouden. De Javaanse Soeprapto heeft in Nederland andere
leefwijzen leren kennen en in het contact met de Schotse professor smelt zijn
afwerende ‘strakgetrokken verfijning van eeuwenlang’ (249) weg.
Dermoût groeide op met de orale vertelkunst die onder Indonesiërs en Indo's
ontwikkeld is. Haar veelgeroemde ‘pointillistische’ vertelwijze imiteert grotendeels
spreektaal en bestaat uit herhalingen, pauzes, korte dialogen, parlando, stiltes, korte
woorden en telkens afgebroken zinnen.14 Zelf haalde de schrijfster keer op keer de
vertellers en vertelsters naar voren die zij tijdens haar jeugd en in haar latere jaren
ontmoette. De manier waarop zij vertelden is de bezieling geworden van haar eigen
werk. Deze orale voorgangers bewees zij hormat door hen nauwlettend te beluisteren
en na te volgen. Toch is Dermoût geen klakkeloze imitator. De schrijfster blijkt een
verbluffend eigengereide vertelstijl te hebben uitgedacht. Zij documenteerde zich
terdege en had een ambachtelijke aanpak. Haar verhalen zijn collages van overal
vandaan gehaalde motieven en gebeurtenissen.15 Zij arrangeerde ontmoetingen tussen
personages die uit de verbeelding kwamen aanwandelen en historische personen
opgedoken uit de Ambonse geschiedschrijving. Verheven of banaal, fictie of echt
gebeurd, Aziatisch of Europees, alles was bruikbaar voor Dermoûts uitbeelding van
de koloniale contactzone. Het bijzondere resultaat van deze schrijftrant is een eeuwig
raadselachtige verbeeldingswereld. De wisselende focalisatie is verweven in die
uitzonderlijke raadselachtigheid. De constante wisseling van foca-

Indische Letteren. Jaargang 24

143
lisatie zorgt ervoor dat we even vaak de visie van de inheemse als de Europese
personages horen, maar iets anders is nog belangrijker: geen van Dermoûts personages
- inheems of niet - ontsnapt aan de raadselachtigheid.

Maria Dermoût in 1958 (foto: Edith Visser).

Het betekent dat de aloude koloniale tweedeling in haar werk ontbreekt; westerse
personages worden niet met rationaliteit en inheemse personages niet met primitiviteit
geassocieerd. Haar verhalen houden zich ver van de koloniale tendens van
toe-eigening en paternalisme. Mijn punt is dat het ontbreken van die koloniale
neigingen eerder toe te schrijven is aan Dermoûts ‘in Indië gewortelde’ vertelstijl
dan aan haar thematiek.
Dermoût heeft toegegeven maar over één onderwerp te beschikken: ‘die tijd,
destijds, daarginds, en nooit over een onderwerp nu en hier’.16 Haar verhalen zijn
door en door plaatsgebonden, zelfs ‘inheems’. Ik bedoel daarmee dat haar stijl en
personage-opbouw onlosmakelijk verbonden zijn met die plaats en tijd. Ook zelf gaf
ze aan dat haar verhalen zich afspelen in de Indische contactzone of ‘dat zo
ingewikkelde samenspel van een land, een tijd, de mensen, het landschap, de verhalen
ook - noem maar op -’.17 Zonder dat specifieke, botsende, maar ook saamhorende
samenspel had Dermoûts vertelstijl zich nooit op die karakteristieke, ja ‘inheemse’
manier kunnen ontwikkelen.
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Eindnoten:
1 Op de achterkant van de laatste druk van Dermoûts Verzameld werk (2008) staat te lezen: ‘Maria
Dermoût (Pekalongan 1888-Den Haag 1962) heeft bijna haar hele leven “hier en daar en overal”
in voormalig Nederlands-Indië gewoond. Dat land inspireerde haar tot diverse romans en
verhalen van wereldklasse, zoals De tienduizend dingen, haar meesterwerk uit 1955 dat in
dertien talen werd vertaald. In 1958 verkoos het Amerikaanse Time die roman tot een van de
beste boeken van het jaar. Hella S. Haasse schreef een nawoord bij het Verzameld werk dat
inmiddels een klassieke status heeft bereikt.’
2 Onafhankelijk van de publicatiedatum beschouw ik elk verhaal over Nederlands-Indië als
herinneringstekst. Zie Pattynama 2007.
3 De Jong 2005, p. 7.
4 Felicia van Kleyntjes is het hoofdpersonage van De tienduizend dingen (1955). Zij is de bindende
factor tussen de schijnbaar los van elkaar staande hoofdstukken. Zie over Dermoûts Ambonse
jaren en de invloed op haar schrijverschap Freriks 2000, p. 99-135.
5 Ik leen de term van Marie Louise Pratt. Zij definieert de contactzone als: ‘The space of colonial
encounters in which peoples geographically and historically separated come into contact with
each other and establish ongoing relations, usually involving conditions of coercion, radical
inequality, and intractable conflict’ (Pratt 1992, p. 6).
6 Volgens Ashcroft, Griffith en Tiffin slaat de term ‘postkolonialisme’ op: ‘both the material
effects of colonisation and the huge diversity of everyday and sometimes hidden responses to
it throughout the world’ (1989, p. 3).
7 Zie bijvoorbeeld de ambivalentie van colonial mimicry in de uitleg van Homi Bhabha (1989).
8 Aanleiding tot die ommezwaai was het televisie-optreden van ex-veteraan J. Hueting in 1969
die Nederlandse militairen beschuldigde van oorlogsmisdaden (Stam en Manschot 1972).
9 Een goed voorbeeld hiervan is Meijer 1996.
10 Simpel gezegd geeft de literair-theoretische term ‘focalisatie’ het onderscheid aan tussen wie
zegt en wie ziet in een verhaal. Het begrip houdt de relatie in tussen de gepresenteerde
verhaalelementen en de visie waaruit deze worden gepresenteerd. Via analyse van de
focalisatiestructuur kunnen de machtsrelaties in een verhaal worden aangetoond. Zie Bal 1999.
11 Zie voor de invloed van Rumphius op Dermoûts werk ook Praamstra 2001.
12 Van Dale 1999, p. 1434.
13 Zie bijvoorbeeld Williams en Chrisman 1994.
14 Agerbeek noemt sfeertekening en verfijning van beelden bij Dermoût ‘pointillistisch’ (2001,
p. 96).
15 Zie onder andere Indische Letteren 2000 en 2001.
16 Van der Woude 1973, p.74.
17 Van der Woude 1973, p. 135.
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‘Want hier zit ik eindelijk tegenover een mens’
Ontmoetingen met Indonesiërs in het werk van A. Alberts
Esther ten Dolle
Op 3 maart 1951 verscheen in De Nieuwe Stem het artikel ‘De mens’ van Albert
Alberts (1911-1995).1 Het is het verslag van Alberts' laatste bezoek aan het eiland
Madoera, waar hij als adjunct-controleur drie jaar woonde en werkte en waarvandaan
hij begin 1942 door Japanse militairen werd weggevoerd. Dat moment van vertrek
legde hij in 1962 vast in zijn Indische herinneringen getiteld Namen noemen, in 1975
heruitgegeven als In en uit het paradijs getild. Terwijl Alberts en zijn Europese
collega's als gevangenisboeven op een rijtje staan, klaar om door de Japanse bezetter
naar Java verscheept te worden, nemen de Madoerese hoofden afscheid, en wel op
onvergetelijke wijze:
De regent van Pamekasan begon te huilen. Die van Soemenep ook. De
regent van Bangkalan stapte op ons toe, alsof hij een erewacht inspecteerde,
nam zijn hoed af en maakte een diepe buiging. Toen stapten ze alle drie
Madoera weer binnen en wij werden naar de pont gebracht.2
Het beeld van dit afscheid is betekenisvol, omdat het laat zien hoe Alberts en de
Madoerese bestuursambtenaren zich tot elkaar verhielden, maar ook hoe de auteur
over die verhouding zou gaan schrijven: als over een bijzonder vriendschappelijke
relatie tussen beleefde buren (zoals hijzelf het eens noemde), een relatie van weinig
woorden maar wederzijds respect en bewondering, tot uiting gebracht in een enkel
gebaar, een knik, of een buiging. Een verhouding van mens tot mens.
Het artikel in De Nieuwe Stem gaat over Alberts' zoektocht naar die mens bij
terugkeer op Madoera, na de bevrijding, in een roerige tijd: het begin van de
onafhankelijkheidsoorlog tussen Nederland en de Republiek Indonesië. Alberts vraagt
zich af wie van vroeger hij zal terugzien, en of de mensen nog dezelfde mensen zullen
zijn. De wanhoop is hem nabij als hij voor het huis van een oude, bekende wedana
staat: wat zal hij doen als straks een vreemde, koele en gereserveerde Indonesiër op
hem af zal stappen?
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Met Soemenepse ogen
Alberts' angst is begrijpelijk. Want met vreemde, koele en gereserveerde Indonesiers
had hij tot dan toe geen ervaring gehad. In zijn memoires en verhalen komen we ze
dan ook niet tegen. De term ‘Indonesiër’ valt nauwelijks in Alberts' werk, net als
overigens de term ‘Inlander’, of ‘Europeaan’, of ‘Nederlander’. De scheiding tussen
de twee bevolkingsgroepen is iets dat Alberts als verwarrend ervoer, omdat hijzelf
op Madoera die twee groepen niet los van elkaar had gezien, of sterker: had willen
zien. In Namen noemen lezen we hoe hij werd overrompeld door de eerste uitingen
van het Indonesische nationalisme:
Ik begon te beseffen, dat er in dit land een totaliteit was, die onze totaliteit
van overheersende Nederlanders met een gevoel van weerzin bekeek. Dat
was nog tot daar aan toe, zo lang ik zeker wist welke mensen tot die andere
totaliteit behoorden. Maar daar was ik niet meer zeker van. (...) Ik zat bij
de familie Adil een kopje koffie te drinken en ik hoorde Adil op een
gegeven ogenblik zeggen, dat een zekere Europese collega van hem een
verdomde stommeling was. Hij zei even later nagenoeg hetzelfde van de
Madoerese landrechter uit Pamekasan. Maar ik wist ineens niet meer, of
die bijzonder aardige en vriendelijke Adil nu eigenlijk ook tot de andere
kant hoorde. En de dokter? En de regent?3
Alberts kwam er niet meer uit, bekende hij naar aanleiding van deze gebeurtenis.
Hij, die rechter Adil altijd als ‘de bijzonder aardige en vriendelijke Adil’4 had gezien,
moest zich opeens afvragen of diezelfde Adil niet tot die beweging behoorde die
hem, de Nederlandse adjunct-controleur, met heel ándere ogen bekeek. Alberts was
ervan overtuigd geweest dat hij zich op Madoera in een klassenmaatschappij had
bevonden, die op salaris was gebaseerd in plaats van rassenonderscheid. Had hij zich
wellicht vergist?
‘Het is moeilijk in het type van Alberts de gezagsdrager te zien die zich naar de
tropen begeeft in het diepe besef dat hem daar een grootste taak wacht,’ constateerde
Rob Nieuwenhuys in 1953.5 Alberts voelde zich geen geroepene, of verheffer,
verklaarde hijzelf in nog 1995. Dat gevoel was er ook nooit geweest: zijn studie
Indologie koos hij niet uit overtuiging, maar omdat het, samen met de Koninklijke
Militaire Academie, de enige opleiding was die hem indertijd (de crisisjaren dertig)
een beurs opleverde.
Alberts zat niet op Madoera om te besturen, dat liet hij over aan zijn Indonesische
collega's. Over zijn belangrijkste taak - de Madoerese boeren te controleren - zei
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hij jaren later: ‘Krankzinnig natuurlijk, dat wij ons daarmee bemoeiden. Die boeren
immers wisten heel wat beter dan wij wanneer hun rijst de grond in moest.’6 (...) ‘Ik
kon toch onmogelijk tegen die mensen zeggen: “Vooruit jongens, die plantjes in de
grond zetten”.’7
De enkele keren dat Alberts als bestuurder met de koloniale scheiding tussen
hemzelf, als overheerser, en het volk, als overheerste, werd geconfronteerd, zou hij
zichzelf geruststellend vergelijken met een burgemeester in een Hollandse
plattelandsgemeente. Veelzeggend is Alberts' beschrijving, in Namen noemen, van
zijn eerste kennismaking met de Madoerese bevolking, tijdens een busrit over het
eiland, waarbij hijzelf vanzelfsprekend de beste zitplaats inneemt en de overige
passagiers, net zo vanzelfsprekend, alle oogcontact met hem vermijden. Alberts is
ontgoocheld, totdat hij zichzelf voorhoudt, dat hetzelfde tafereel zich ook in
Monnickendam had kunnen afspelen:
... toen ik eenmaal op dat denkbeeld was gekomen vond ik de mensen en
de omgeving niet vreemd meer. Al die dorpjes langs de kust met bootjes
op het strand getrokken hadden best stuk voor stuk Monnickendam geweest
kunnen zijn. Ik draaide me een halve slag om en ik grinnikte eens tegen
mijn achterbuurman, een van de drie, die later ambtenaar zou blijken te
zijn. Hij grinnikte niet terug, maar knikte wel.8
Hoewel Alberts zich bewust was van zijn bijzondere positie op Madoera zou hij die
niet onmiddellijk relateren aan de koloniale context waarvan hij deel uitmaakte. Van
die context wist hij ook maar weinig, illustreerde hij met een verslag van een bezoek
aan Batavia, eveneens opgetekend in Namen noemen:
Ik vroeg: Komt die regent hier wel eens op bezoek? De regent van Batavia?
vroeg mijn gastheer in uiterste verbazing.
Ik zei: Maar de patih dan misschien?
Mijn gastheer begon een lange verklaring, enigszins bestemd voor een
goedaardige gek en waaruit bleek, dat het werk ten departemente enigszins
verschilde van dat in de buitendienst. En bovendien, zei hij, we hebben
hier eigenlijk genoeg aan elkaar. Dat was het natuurlijk. Ze hadden in zo'n
grote stad genoeg aan elkaar. Toen ik de volgende avond met mijn broer
op de sociëteit De Harmonie zat te eten zag ik daar alleen maar Europeanen.
Dat klopte precies, want voor anderen was het lidmaatschap niet
opengesteld. We waren deftige Europeanen onder elkaar.9
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Tijdens het bezoek aan de hoofdstad realiseerde Alberts zich hoe uitzonderlijk zijn
perspectief op de Indische samenleving eigenlijk was. ‘Ik bekeek alles met
Soemenepse ogen,’10 luidt aanvankelijk zijn verklaring. Hij verduidelijkte:
Ik begon de wonderen van de grote stad een beetje te vergeten en eigenlijk
terug te verlangen naar Soemenep, naar mijn provincie, naar de regent,
naar dokter Oesman, naar rechter Adil en de jongens van de zoutwinning,
naar allen, die Madoerezen, Javanen en Europeanen, dwars door elkaar
liepen zonder te merken dat we eigenlijk twee verschillende groepen
behoorden te zijn.11
Alberts voelde zich in Batavia een buitenstaander: iemand die niets van de gangbare
koloniale verhoudingen snapte, er ook niets van wilde snappen, er dus ook liever
niet aan mee wilde doen, behalve om zijn Nederlandse gastheer niet teleur te stellen.
Tussen zijn Europese ambtsgenoten waande hij zich een goedaardige gek: Alberts
was erbij, maar stond ernaast. ‘Zo hebben mijn collega's het ook gevoeld,’ zou hij
in een interview in Vrij Nederland bevestigen, ‘ze hebben er geen bezwaar tegen
gemaakt, maar ze hebben wel gedacht: het is een andere. [...] Ik was en bleef een
buitenstaander.’12 In 1986 zou hij zichzelf gedurende zijn Indische jaren als ‘volkomen
apolitiek’ aanduiden.13
Pas na de bevrijding, in 1945, herkende Alberts de gespletenheid van de
maatschappij waarin hij al die tijd had verkeerd. ‘Tot mijn grote schande moet ik
bekennen dat ik die nooit gezien heb,’ vertelde hij in 1964 aan collega-auteurs J.
Bernlef en K. Schippers.14 In 1981 vulde Alberts aan: ‘Ik had aanvankelijk niets in
de gaten, omdat het zulke listige, vriendelijke mensen waren. Als jonge snuiter trapte
ik erin. Ik dacht dat ze me allemaal even aardig vonden.’15
En gedurende een gesprek met Volkskrant-journalist Remco Meijer, in 1995, zei
hij: ‘Ik moet toegeven dat ik het nationalisme ook niet in de gaten heb gehad. Ja, er
was een nationalistische partij, en die moest bij ons toestemming vragen om
vergaderingen te houden. Anders zou ik van het bestaan ervan niet hebben geweten.’16
Vanaf het moment dat Alberts in de gaten kreeg hoe het in Nederlands-Indië in
elkaar zat, of eigenlijk: altijd al gezeten had, wilde hij uit het land zo gauw mogelijk
verdwijnen. Hij kón er voor zijn gevoel niet langer blijven. ‘Toen ik ervandaan ging,
in 1942, heb ik gemeend, dat ik gemakkelijk terug zou kunnen komen,’ herinnerde
hij in 1952 in De Nieuwe Stem. ‘Maar met dit en dat en die hele Indonesische kwestie
begon ik er zo langzamerhand aan te wanhopen.’17
Alberts begreep dat hij afscheid moest nemen van Madoera, van de mensen die
hij als vriendelijke mensen had gekend en niet anders wilde kennen. Het artikel in
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De Nieuwe Stem is de getuigenis van dit definitieve afscheid en een toepasselijker
titel dan ‘De mens’ had Alberts niet kunnen kiezen voor dit verslag van zijn zoektocht
naar oude bekenden die niet over de politieke actualiteit praatten, die mens waren
gebleven in plaats van een strijdende partij. Alberts' opluchting is groot als de wedana,
van wie hij vreesde dat die zou zijn veranderd in een vreemde, koele, gereserveerde
Indonesiër, nog niet tot deze andere totaliteit blijkt te zijn toegetreden.
Net als vroeger. Net als vanouds. Het bloed kruipt maar weer eens, waar
het niet mag gaan. Kruipen? Kruipen? Het oude bloed kabbelt eerder
bijzonder plezierig en gezellig voort. Want hier zit ik eindelijk tegenover
een mens. Een mens, die niet alleen geen schema is, maar zelfs niet eens
over schematische dingen spreekt. En zeker niet over die vervloekte
Indonesische kwestie.
De wedana is niet progressief, hij is niet reactionair en hij bevindt zich al
evenmin in een der stadia tussenbeide. Hij spreekt niet over de goede oude
tijd en niet over het onrustig heden, noch over de belangwekkende
toekomst. Hij spreekt er niet over, omdat hij in een wereld leeft, waarin
verleden, heden en toekomst éénzelfde, gelijkmatige kleur hebben, ik denk
van oud goud.18
Alberts zou wel voor altijd in die wereld van oud goud willen blijven. Maar
tegelijkertijd beseft hij hoe onmogelijk die wens is. Want, hoe kan hij van de wedana
verwachten zich buiten het heden en de toekomst te houden? ‘Nu nog wel en het
eerstvolgende half uur nog wel, maar dan?’ (...) ‘dan kan ik alleen maar praten over
wat is geweest. En als ik dat doe, dan is het, alsof ik telkens tegen hem zeg: Kijk niet
naar buiten! Kijk niet naar wat er om ons heen gebeurt.’19 Het artikel eindigt in een
aangrijpende passage waarin Alberts onder woorden heeft gebracht waarom hij wel
weg moest uit dit land: hij kon er niet langer een ‘goedaardige gek’ zijn, evenmin
kon hij van de wedana vragen altijd dezelfde ‘goede, oude wedana’ te blijven.
Wij lopen de grens tussen het land van de schematische Nederlanders en
dat van de schematische Indonesiërs en hij is een mens en ik wil niet, dat
hij van de grens afdwaalt en daardoor zijn menselijkheid verliest. Maar
hoe moet ik in dit land een mens vinden, die wel kan dwalen zonder een
schema te worden en die tijdens dit dwalen mijn gids kan zijn?20
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Madoerezen in De eilanden
Toen Alberts in 1946 met verlof in Nederland was wist hij dat hij niet meer naar
Indonesië terug zou keren. Het besluit betekende zijn ontslag uit overheidsdienst.
Om de breuk met Madoera te verwerken begon hij verhalen te schrijven die werden
gebundeld tot De eilanden, waarmee Alberts in 1952 debuteerde - een jaar nadat hij
in De Nieuwe Stem over zijn vertrek uit Indonesië had geschreven. Buiten ‘Groen’
en ‘Het Moeras’, waarin Europese figuren de hoofdrol spelen, zijn bijna alle verhalen
in De eilanden gefictionaliseerde portretten van de Madoerezen die Alberts zelf had
gekend en van wie hij afscheid had moeten nemen. Wat in werkelijkheid onmogelijk
was geweest kon de auteur met behulp van fictie teweegbrengen: hij schiep een
wereld, ‘de eilanden’, die zich niet in ‘de goede oude tijd’, noch in een ‘onrustig
heden’, of een ‘belangwekkende toekomst’ bevindt: een wereld van mensen die
mensen zijn en géén schema's, die nergens met hun nationaliteit, ras, of uiterlijke
bijzonderheden worden aangeduid, louter met hun naam, of beroep.21
Over schema's en scheidslijnen, groepen en verhoudingen wordt in De eilanden
niet gesproken. De personages in deze verhalen hebben dan ook meer met elkaar
geméén dan dat zij van elkaar verschillen: tezamen zijn zij de bewoners van de
eilanden. Als er al sprake is van een scheiding dan heeft die betrekking op diegenen
die van buiten die eilanden komen.
Veelzeggend is het laatste verhaal in de bundel, getiteld ‘Achter de horizon’,
waarin de verteller, bij terugkeer naar zijn vaderland, met de ogen van een
buitenstaander naar de wachtenden op de kade kijkt: ‘Zij zijn niet naar de eilanden
gegaan. Zij zijn in dit land gebleven en nu vreemdelingen voor ons geworden.’22
De wereld die Alberts' met De eilanden creëerde is die waarin hijzelf en de ‘goede
oude wedana’ eindeloos hadden kunnen blijven rondlopen, als er geen verleden,
heden, of toekomst was geweest. Het is een bijna sprookjesachtige wereld waarin
de personages ook vaak als sprookjesachtige figuren worden omschreven: als koning,
of prins, mystieke kluizenaar, of tovenaar.
Het lijkt erop dat Alberts op deze manier de koloniale werkelijkheid, met zijn
machtsverhoudingen en scheidingen, heeft willen omzeilen en tegelijkertijd, daar
waar nodig, van een satirisch randje heeft willen voorzien: het perspectief van de
goedaardige gek die met verbazing naar de wereld kijkt. De satirische toon vinden
we terug in ‘Groen’: als de Europese ikfiguur tijdens zijn expeditie naar het
Noorderbos wordt verrast door een gedienstige bevolking die hem op uiterst
conventionele
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A. Alberts in 1979 (foto: Sylvia Dornseiffer).

wijze zal begeleiden roept hij zichzelf gemakshalve uit tot ‘prins uit de verre hofstad’
die over een gevolg van ‘enige mindere waardigheidsbekleders’ beschikt.23
Overigens is deze satire volstrekt áfwezig in de portretten van eilandbewoners als
meneer Solomon ende klerk (‘De koning is dood’), de handelaar Taronggi III (‘Het
huis van de grootvader’), meneer Zeinal (‘De maaltijd’), Horan (‘De dief’) en, niet
te vergeten, Kapitein Florines (‘De jacht’). Al deze personages worden getekend met
eerbied, soms zelfs met ontzag. Met niets minder dan grote bewondering denkt de
verteller terug aan de 82-jarige meneer Solomon, de gepensioneerde sergeant-majoor,
die onder de bevolking het aanzien van een koning geniet en die als een vorst op zijn
sterfbed ligt:
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Ik was nog, in zekere zin, zijn medekoning geweest, toen ik binnenkwam,
maar ik was het nu niet meer. Ik was onderdaan geworden. Misschien een
hooggeplaatst onderdaan, misschien een minister, maar toch een onderdaan.
(...) Ik had eigenlijk een buiging moeten maken. Een buiging voor de
koning, die sterft. Maar ik knikte liever. Ik knikte hem hartelijk toe.24
De tegenstelling tussen meneer Solomon en de verteller is veelbetekenend: Solomon
is de wáre vorst, niet vanwege zijn erfelijke afkomst, maar om wie hij is, als mens.
Met dezelfde achting spreekt de verteller over meneer Taronggi III, de handelaar uit
het oude geslacht Taronggi, die zonder enige spot ‘kroonprins’ wordt genoemd. Dat
Taronggi's verhaal over diens rijke voorvader gefantaseerd is, en hij geen echte
kroonprins is, doet niets aan zijn status af. Sterker nog: de verteller gaat liever in het
gefingeerde verhaal mee - in de wereld van oud goud - dan dat hij, ambtshalve, met
de handelaar over diens kapokvoorraden praat.
En dan is er nog meneer Zeinal, met zijn stamboom van drie meter lang en twee
meter breed. Niet alleen is hij een ver verwijderd familielid van de vorst, ook verdient
Zeinal respect vanwege zijn tovenarijen, die door de verteller zonder enige scepsis
worden aanschouwd: ‘Ik wist, dat men op het eiland geloofde, dat meneer Zeinal
wonderbare krachten bezat. De mensen geloofden ook, dat hij kon toveren. Ik had
hem trouwens zelf eens zien toveren.’25 In Namen noemen schreef Alberts: ‘Ik geloof,
dat ze eigenlijk allemaal konden toveren, daarginds in Soemenep. En nog wel op een
heel plezierige manier.’26
De dief Horan, die op klaarlichte dag van zijn buurman een stierkalf steelt, wordt
door de verteller in De eilanden zo liefdevol geportretteerd, dat de lezer haast zou
vergeten dat Horan zojuist een misdaad heeft gepleegd. En eigenlijk gaat dit verhaal
oak niet over een dief, net als dat het verhaal over kapitein Florines in wezen niet
gaat over een opstandeling die drie dorpen in brand heeft gestoken, maar over een
opgejaagd mens,, met wie de verteller zich uiteindelijk vereenzelvigt:
Florines, mengsel van slavenziel, vrije jager en souteneur. (...) Het was
Florines, maar het was nu ook het zwijn en ik was de jager niet meer. Een
zwijn bij zijn drinkplaats en ik moest het waarschuwen. (...) Ik zag alleen
maar naar de vlammen, mijn laatste groet aan het zwijn, mijn vriend.27
In alle verhalen in De eilanden lijkt de verteller - tot op grote hoogte Alberts' alter
ego - op zoek naar die mens, met zijn aardigheden en eigenaardigheden. Dat blijkt
ook uit de conversaties tussen de personages: die zijn tot de essentie beperkt en van
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alle franje ontdaan, immers: de eilandbewoners zijn mensen van weinig woorden,
die met weinig woorden hoeven te worden aangeduid.
Alberts bestempelde zichzelf ooit tot ‘mager verteller)’28 en volgens Kees Fens
was hij een ‘grootmeester in het verzwijgen.’29 Ook in De eilanden wordt veel
gezwegen en worden de dialogen bovendien gekenmerkt door herhalingen en
antwoorden die schijnbaar geen antwoorden zijn. Desondanks is van miscommunicatie
geen sprake. Van conflicten evenmin. Dat hoeft ook niet: de verteller neemt zonder
tegenstribbelen aan wat de eilandbewoners hem zeggen, of niet zeggen. Illustratief
is de mededeling over zijn klerk, ‘mijn vriendelijke klerk, die alles eigenlijk veel
beter wist dan ik, maar het nooit liet merken’30 (‘De Koning is dood’). Betekenisvol
is ook de opmerking over het dorpshoofd in ‘Groen’: ‘Hij beaamt het en knikt met
zijn hoofd als een dorpsonderwijzer, die een oud-leerling uit de grote vreemde
maatschappij terugkrijgt op bezoek, jaren later.’31
Daarbij komt de veelzeggende schets van meneer Solomon: die lacht, alsof hij
zojuist een goede mop heeft gehoord, maar ondertussen, zo maakt de verteller ons
duidelijk, is meneer Solomon degene die de wijsheid in pacht heeft.
De personages in De eilanden hebben aan een enkel woord genoeg en met dat
enkele woord blijven zij voor altijd balanceren op de grens tussen het verleden, het
heden en de toekomst, in een wereld waar zich geen strijdende totaliteiten of
nationaliteiten lijken te bevinden. In deze verhalen zit het moment gevangen waarmee
ik mijn lezing begon: het moment waarop de regenten van Madoera, aan het einde
van de koloniale tijd en het begin van de oorlog met Japan, met de Indonesische
onafhankelijkheid in het verschiet, aan hun controleur, Albert Alberts, hun laatste
eer betuigen: zonder woorden, met een klein gebaar, een knik en een diepe buiging
tot besluit.
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Uitnodiging
IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET.
Indische Letteren door Indische ogen
Op vrijdag 11 september 2009 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse
Letterkunde in samenwerking met Ingrid Dümpel een lezingenmiddag met als
onderwerp het Indisch perspectief op Indische Letteren.
Aanvangstijd 14.00 uur
Met medewerking van Marjolein van Asdonck, Alfred Birney, Marscha Holman,
Pamela Pattynama, Gustaaf Peek, Ricci Scheldwacht, Edy Seriese en Kirsten Vos.
De deelnemers geven een korte beschouwing of ‘gesproken column’ op het onderwerp
en gaan daarna met elkaar en het publiek in discussie.
Voor de pauze om 15.00 uur interview en boekpresentatie nieuwe roman Vervlochten
grenzen van Marion Bloem.
Plaats: Universiteit Leiden, gebouw 1175 (Lipsius), Cleveringaplaats 1. Zaal 003
De toegang is gratis.
Alle belangstellenden zijn zoals altijd van harte welkom.
N.B. Kijkt u voor actuele programma- informatie en eventuele wijzigingen op de
website van Indische Letteren www.indischeletteren.nl
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[Nummer 3]
Redactioneel
Op 24 september 1993 organiseerde de Werkgroep Indische Letterkunde een
symposium over Indische egodocumenten. De teksten van de lezingen werden
gebundeld in een themanummer van Indische Letteren (jrg. 8, 1993, nr.3-4). In de
bijdragen wordt aandacht geschonken aan verschillende soorten egodocumenten,
zoals reisverslagen, dagboeken en memoires. Hoewel de omslag wordt gesierd door
een luchtpostenvelop gaat geen van de teksten over de brief als egodocument. In het
voorliggende nummer van Indische Letteren maken wij dit goed.
Naar aanleiding van de vorig jaar gehouden Week van de Indische brief verschijnt
nu een themanummer over brieven en het gebruik ervan voor (historisch) onderzoek.
Na een inleiding van gastredacteur Fridus Steijlen, treft u de teksten aan van de
lezingen die gehouden zijn op een in bovengenoemde week gehouden symposium.
De bijdragen gaan over brieven vanuit Indië naar familie in Nederland, maar
bijvoorbeeld ook over de eerste contacten per brief tussen echtelieden uit Indië na
de jarenlange scheiding tijdens de Japanse bezetting.
Op vrijdag 23 oktober zal in het kader van de jaarlijkse campagne Nederland Leest,
waarin dit jaar de novelle Oeroeg van Hella Haasse centraal staat, de Werkgroep een
avondbijeenkomst organiseren in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA).
Nadere bijzonderheden treft u in dit nummer aan.
Ons jaarlijkse symposium zal ook dit keer weer plaatsvinden op Bronbeek, en wel
op zondag 8 november. Het thema is: Ooggetuigen van de Indische geschiedenissen.
De invloedrijkste gebeurtenissen van de VOC-tijd tot heden komen aan de orde. Op
het programma staan niet alleen lezingen over schriftelijke ooggetuigenverslagen,
maar ook films en mondelinge getuigenissen, onder andere door Hella Haasse. De
uitnodiging treft u in dit nummer aan.
Tenslotte willen we u nogmaals attenderen op de enquête op onze website
(www.indischeletteren.nl). We stellen het zeer op prijs als u deze in zou willen vullen.
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Inleiding
Fridus Steijlen
In mei 2008 werd de Week van de Indische brief georganiseerd.1 Het was een
campagne om mensen ervan bewust te maken dat de ‘oude brieven uit Indië’ die
men eventueel nag op zolder of in een kist had, belangrijk zijn als bron voor historisch
onderzoek. Brieven van bekende personen worden vaak wel bewaard en komen
uiteindelijk meestal in een archiverende instelling terecht. Voor brieven van ‘gewone’
mensen komt men dikwijls niet op het idee dat ze waardevol kunnen zijn voor anderen
dan de direct betrokkenen. Te vaak hadden wij gehoord dat iemand die brieven maar
had weggegooid omdat de kinderen of kleinkinderen er geen belangstelling voor
hadden. Met deze campagne hoopten we dit tij te kunnen keren en te bereiken dat
mensen hun oude brieven uit Indië willen schenken aan een passende archiverende
instelling.
De Week van de Indische brief werd op 25 mei geopend met een live uitzending
van het VPRO-programma OVT vanaf de Pasar Malam Besar (tegenwoordig
Tong-Tong Fair) waarvan het tweede uur helemaal gewijd was aan de Indische brief.
Op 27 mei werd, opnieuw op de Pasar Malam Besar, de Dag van de Indische brief
georganiseerd. In de ochtend vond een symposium plaats over het belang van brieven
voor onderzoek. 's Middags was de première van de documentaire Met ons alles
goed! van Erik Willems. Deze documentaire is opgebouwd uit amateurfilm fragmenten
van Gerhard Kuyck uit de jaren dertig van de vorige eeuw, met als voice-over citaten
uit de brieven die zijn echtgenote Rien Kuyck in dezelfde periode naar haar familie
stuurde. Het was de vondst van deze amateurfilms en brieven door Erik Willems die
aanleiding was voor de Week van de Indische brief. De campagne werd op 1 juni
afgesloten met een tweede uitzending van OVT waarin aandacht werd besteed aan
brieven uit Indië. In oktober 2008 volgde als echt sluitstuk de publicatie van het boek
met dvd Met ons alles goed, waarin zowel de brieven als de documentaire zijn
opgenomen. De Week van de Indisch brief was een succes. Hij kreeg veel aandacht
in de pers en meer dan honderd mensen meldden het KITLV dat zij eventueel de
brieven in hun bezit beschikbaar wilden stellen.
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Dag van de Indische brief op de Pasar Malam Besar, 27 mei 2008. Van links naar rechts: Fridus
Steijlen, Erik Willems, Gerard Leenders en Florine Koning (foto: Mariëtte van Selm).

Het symposium
De inleidingen tijdens het symposium op 27 mei vormen samen een mooie en
overtuigende rondleiding over het terrein van (historisch) onderzoek en het gebruik
van brieven daarbij. De ene inleider ging vooral in op het gebruik van brieven, de
ander liet een stukje geschiedenis zien op basis van citaten uit brieven, terwijl weer
een ander vooral aangaf waar hij welke brieven vandaan had. Omdat het belangrijk
is dat de ‘rondleiding’ meer mensen bereikt, zijn we de redactie van Indische Letteren
dankbaar voor de gelegenheid die in de vorm van een themanummer aan u aan te
bieden. Laten we de verschillende bijdragen en auteurs bij wijze van leeswijzer kort
introduceren.
De eerste bijdrage is van de hand van Gerard Termorshuizen. Hij is als onderzoeker
verbonden aan het KITLV en is dé specialist op het gebied van de Indische pers.
Gerard was gevraagd in te gaan op de ontwikkeling van de communicatie tussen Ne-
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derland en Nederlands-Indië in de loop der tijd. In zijn bijdrage schetst hij niet alleen
hoe technologische ontwikkelingen de communicatie veranderden, maar ook hoe
Nederlands-Indië zelf veranderde. Hij laat zien hoe de samenstelling en omvang van
de Europese bevolkingsgroep wijzigden en tegelijkertijd de mores. Als voorbeeld
geeft hij de manier waarop in de negentiende eeuw nog open over de njai geschreven
kon worden, terwijl dat in de twintigste eeuw taboe was. Aan de hand van citaten uit
onder andere brieven maakt hij invoelbaar hoe Nederlands-Indië steeds Europeser
was geworden.
Het daaropvolgende stuk is van de hand van Henk Schulte Nordholt. In 1999
verscheen het door hem ingeleide boek Het dagelijks leven in Indië 1937-1947.
Brieven van O. Schulte Nordholt-Zielhuis. Het was het eerste in een serie boeken
met egodocumenten die bij de Walburgpers de Indische Bibliotheek zou gaan heten.
Henk, hoofd afdeling Onderzoek van het KITLV en bijzonder hoogleraar Geschiedenis
en Samenleving van Zuidoost-Azië aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, was
gevraagd om op basis van zijn boek te vertellen over het belang van brieven voor
onze kennis van het dagelijks leven. In zijn bijdrage schetst hij het beeld dat hij kreeg
van het leven van zijn ouders in Indië uit de brieven van zijn moeder. Het is een
petite histoire over een bestuursambtenaren echtpaar waarin wordt ingegaan op het
belang van correspondentie voor het bredere inzicht in de koloniale samenleving.
Vooral om de positie en het leven van vrouwen te begrijpen vormen brieven een
relevante bron, betoogt Schulte Nordholt.
Vervolgens wordt door Eveline Buchheim dieper ingegaan op het gebruik van
brieven als onderzoeksbron. Tijdens haar studie antropologie had zij al gebruik
gemaakt van brieven en op het moment van de studiedag was zij bezig haar
proefschrift af te ronden, waarvoor ze opnieuw behoorlijk veel correspondentie had
gebruikt.2 Na kort te hebben aangegeven waarvoor zij een unieke collectie brieven
gebruikt gaat zij in op wat de onderzoeker uit brieven kan halen en wat niet, en op
het verschil tussen brieven en getuigenissen achteraf zoals memoires en interviews.
Zij laat in haar bijdrage zien dat de onderzoeker niet kan volstaan met eenmaal lezen,
maar keer op keer moet herlezen en daarbij zoeken naar wat er niet staat. Overigens
zonder het oog te verliezen voor de vingerwijzingen naar de grote geschiedenis. Zij
eindigt haar bijdrage met enkele voorbeelden die laten zien hoe in andere bronnen
vaak niet verwoordde zaken, in brieven wel terug te vinden zijn.
Tijdens het symposium werd tweemaal een reeks citaten voorgedragen om het
publiek te laten proeven van de bron. Voor dit nummer zijn die citaten van een
beknopte context voorzien waardoor kleine geschiedenissen zijn ontstaan. De eerste
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bijdrage is van de hand van Marjolein van Asdonck, hoofdredacteur van Moesson,
het Indische blad dat ooit door Tjalie Robinson werd opgezet. Als Indisch tijdschrift
biedt Moesson veel ruimte voor de ervaringen en persoonlijke verhalen van Indische
Nederlanders. Het is bijzonder dat Marjolein op de studiedag enkele citaten wilde
voordragen uit de brieven van haar eigen opa en oma, Jack en Corrie van
Asdonck-Rötschke. Vaak zijn het ontroerende ervaringen die uit de citaten spreken.
De brieven zijn geschreven direct na de Japanse capitulatie, een periode waarin een
briefwisseling al wel mogelijk was maar fysieke hereniging nog op zich liet wachten.
Uit de citaten spreekt hun liefde, hun twijfel, hun ingehouden woede en onrust. Dat
de citaten af en toe een rilling in de zaal veroorzaakten kwam ook omdat het de stem
van de kleindochter was die ze verwoordde: de brieven kregen de intimiteit die bij
brieven hoort. Door haar herinneringen aan haar grootouders te gebruiken om de
brieven in een context te plaatsen is het Marjolein ook in haar bijdrage voor deze
speciale uitgave gelukt die intimiteit te creëren.
De op een na laatste bijdrage is geschreven door Frank Okker, de biograaf van
Willem Walraven en Madelon Székely-Lulofs. De biografie van Walraven verscheen
in 2000 en zijn biografie van Madelon verscheen enkele dagen voor het symposium.
Het was een uitgelezen kans om de biograaf te vragen hoe hij aan de brieven was
gekomen die hij voor de biografie van Madelon gebruikt had. In zijn bijdrage vertelt
Frank over de soms bizarre vindplaatsen van de brieven en de omstandigheden waarin
hij de brieven aantrof. Het is boeiend te lezen dat er op verschillende momenten in
Madelons bestaan veel geschreven werd - of beter gezegd, veel brieven zijn bewaard
gebleven - terwijl dat in andere perioden een stuk minder was. Een persoonlijkheid
als Madelon Székely-Lulofs had als schrijfster contact met uiteenlopende personen
en instanties. De kans dat daardoor brieven van en aan haar bewaard zijn gebleven
is veel groter dan wanneer Madelon geen bekende schrijfster was geweest. De biograaf
die vijftig jaar na haar dood haar biografie publiceerde heeft daar zijn voordeel mee
gedaan, zoals blijkt uit de door Frank beschreven speurtocht.
Tot slot een tweede kleine geschiedenis gebaseerd op citaten, en wel die van de
Pasar Malam midden jaren zestig van de vorige eeuw. Deze bijdrage is van Florine
Koning die ten tijde van het symposium bezig was om een historische studie over
de Pasar Malam te schrijven. Omdat zij dicht bij de organisatie van de Pasar Malam
staat - zij is woordvoerder voor het evenement - had zij toegang tot veel
correspondentie tussen verschillende leden van de familie Boon. Het was een
historisch moment dat Florine op de vijftigste verjaardag van de Pasar citaten voorlas
uit de brief-
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wisseling tussen Tjalie Robinson en Rogier Boon over de Pasar Malam. Voor deze
speciale uitgave van Indische Letteren heeft Florine de citaten opnieuw gerangschikt.
Het gaat om correspondentie uit de tijd dat Tjalie Robinson in Amerika verbleef en
Rogier Boon samen met zijn echtgenote Ellen Derksen de Pasar organiseerde. Deze
fragmenten met de korte verbindende stukjes tekst van Florine lezen als een petite
histoire. We voelen mee met de worsteling aan beide zijden van de oceaan en
begrijpen waarom Tjalie besluit naar Nederland terug te keren. Tegelijkertijd krijgen
we al aanwijzingen over ontwikkelingen die zich later zouden voordoen, zoals de
scheiding van het blad Tong-Tong en de organisatie van de Pasar Malam en de
discussie over het gebruik van de naam Tong-Tong. Meer citaten uit deze
correspondentie kan men vinden in Florines boek over de Pasar Malam.
Alle citaten in dit nummer van Indische letteren hebben we mogen gebruiken met
expliciete toestemming van de rechthebbenden. Wij zijn ze daarvoor zeer erkentelijk.
Het is uiteraard niet de bedoeling dat ze een eigen leven gaan leiden.
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proefschrift getiteld: Passie en missie. Huwelijken van Europeanen in Nederlands-Indië en
Indonesië 1920-1958.

Indische Letteren. Jaargang 24

165

‘Indië is eigenlijk Europa geworden’
Het briefverkeer tussen de kolonie en het moederland (±1845-1942)
Gerard Termorshuizen
Hoe lang deed een brief er over op zijn reis van de kolonie naar het moederland? Bij
het antwoord op die vraag kan ik het niet helemaal laten. Hoe individueel verschillend
brieven inhoudelijk ook mogen zijn, zij dragen alle het stempel van de tijd waarin
zij werden geschreven. Zij hebben hun plek, met andere woorden, binnen een culturele
en sociale omlijsting. En die omlijsting veranderde met het voortgaan van de jaren.
Een voorbeeld. Het snelle proces van culturele en sociale europeanisering dat na
1900 inde kolonie plaatsvond, had niet alleen zijn neerslag op het dagelijkse
leefpatroon, maar ook bijvoorbeeld op de Indische pers, op de Indische literatuur en
op de inhoud van de brief van de Indischgast naar huis. Een ontwikkeling van wat
ik nu maar even ‘Indisch’ zal noemen naar Europees.
Ik ben zo gelukkig het overzicht te hebben van de Indisch-Nederlandse pers vanaf
het allereerste begin (midden achttiende eeuw) tot aan 1942.1 Welnu, hoe relatief
‘Indisch’ nog was die pers tot aan het eind van de negentiende eeuw, en hoe door en
door Europees was zij veertig jaar later, in de jaren dertig, geworden. Hoe ontzaglijk
ver was zij in die jaren af komen te staan van de wereld van de Indonesiër. Het lijkt
wel of die laatste nog nauwelijks bestond, zo weinig lezen we over hem. Het reflecteert
treffend de verhoudingen tussen die driehonderdduizend Europeanen en de zeventig
miljoen Indonesiërs die er aan het begin van de jaren veertig in de kolonie woonden.
Rigoureus was de scheidslijn na 1930. In 1939 merkt W.A. van Goudoever,
hoofdredacteur van de Semarangse Locomotief, sarcastisch maar niet minder waar
op: ‘Het aantal Nederlanders, dat in Indië woont doch er niettemin in slaagt volkomen
buiten Indië te leven, is groot.’2 Dat men die ‘buiten Indië leven’ - mentaliteit - en
dat vooral in de steden waar verreweg de meeste Europeanen woonden - terugvindt
in de brief van de Indischgast naar huis laat zich niet moeilijk raden.
Hoe lang dus deed een brief erover van Indië naar het moederland in die
drieën-eenhalve eeuw dat Nederland zijn heerschappij uitstrekte over de archipel?
Vanaf het eind van de zestiende eeuw tot bijna het midden van de negentiende eeuw
ten min-
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ste zes maanden en niet zelden langer. Pas vanaf 1845 kon het wat korter, wanneer
gebruik werd gemaakt van de door de Engelsen ingestelde ‘overland-route’ via de
landengte tussen Alexandrië en Suez; in die laatste plaats lag een Britse stoomboot
die de post naar Singapore bracht. Daar werd de Hollandse mail opgehaald (en die
voor Europa gebracht) door een stoomboot van het Indische gouvernement.
Postzendingen van Nederland naar Java vice versa deden er nu in plaats van ten
minste 180 ongeveer 55 dagen over.
Vanaf 1859 kon het nog korter - en nu ook voor reizigers - toen Alexandrië en
Suez met een spoorlijn werden verbonden. Passagiers én de mail konden nu in zo'n
42 dagen Batavia of - omgekeerd - Amsterdam bereiken, in minder dan een kwart
van de tijd dus in vergelijking met enige decennia daarvoor. Ook nadat tien jaar
daarna, in 1869, het Suezkanaal gereed kwam, bleef de reisduur van de brief geruime
tijd rond die 42 dagen hangen. Zo lang namelijk deden de in de jaren zeventig
opgerichte Maatschappij Nederland en Rotterdamse Lloyd erover, die ieder een
tweewekelijkse dienst gingen onderhouden tussen Amsterdam, respectievelijk
Rotterdam en Batavia.

Het jaar 1870
Het jaar 1870 vormt in de geschiedenis van onze vroegere kolonie een belangrijke
cesuur. Omstreeks dat jaar gaan namelijk allerlei zeer diepgaande veranderingen in
elkaar grijpen. Was Indië tot dusver vooral een ambtenarenkolonie geweest, na 1870
- het Cultuurstelsel was net afgeschaft - kregen Europese ondernemers de kans hun
geluk te beproeven in de archipel. En die grepen ze ook. Steeds meer planters,
zakenmensen en andere particulieren trokken naar de Oost. Dankzij het Suezkanaal
expandeerde het bedrijfsleven spectaculair: Europa en de wereldmarkt lagen nu
immers ineens veel dichterbij. Onder impuls van het zakenleven werden vanaf 1873
spoorlijnen op Java aangelegd. Van enorm belang was eveneens de telegraaf: nog
in de jaren vijftig kwam op Java een kabelnet van 2700 kilometer tot stand dat 28
telegraafkantoren verbond. In de jaren zestig volgden de verbindingen, door middel
van zeekabels, met enkele belangrijke plaatsen in de buitengewesten. In 1870 kwam
er een - zij het indirecte, via Singapore en Londen - telegraafverbinding met Nederland
gereed. In de jaren tachtig kregen de Indische steden achtereenvolgens gasverlichting,
elektriciteit en telefoon. Naast deze ontwikkelingen op technisch gebied nam de
tropische geneeskunde een grote vlucht; nog kort daarvoor dodelijke ziekten als
malaria en cholera konden doelmatig worden behandeld. Indië werd in snel tempo
steeds leefbaarder.
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Dit alles was van enorme invloed op de omvang van het Europese bevolkingsdeel.
Woonden er in 1870 (exclusief militairen) nog maar 34.000 Europeanen in de kolonie,
in 1900 was dat aantal gestegen tot ongeveer 75.000. Twintig jaar later waren dat er
170.000, in 1930 een kwart miljoen en in 1942 ruim 300.000. Opvallend, maar niet
verwonderlijk natuurlijk, is de relatief grote aanwas van Europese vrouwen. Globaal
genomen nam tussen 1890 en 1920 het aantal Europese mannen met 200% en dat
van vrouwen met 300% toe. Een tendens die zich in de volgende jaren voortzette.
Verbleven er in 1880 op elke 1000 Europese mannen 471 Europese vrouwen in Indië,
in 1900 en 1930 waren die getallen respectievelijk 636 en 884. Terwijl het samenleven
van Europese mannen met inheemse of Chinese vrouwen - njai's - lange tijd meer
gebruik dan uitzondering was en vele van die mannen daardoor min of meer in twee
werelden leefden - ‘Indisch’ leefden! - namen na 1900 de verbintenissen met een
njai niet alleen zienderogen af, maar slonk ook de tolerantie ten aanzien van die
relaties.3 In de in Batavia verschijnende Java-Bode van 1912 lezen we dat een - bij
name genoemde - onderwijzer was overgeplaatst, omdat hij met een ‘huishoudster’
leefde.4 Nog maar kort daarvoor was zo'n bericht volstrekt ondenkbaar.

Jan Smeenk, zijn njai en kind
Het lijkt mij een goed moment een fragment te citeren uit een brief van een zekere
Jan Smeenk, die tussen 1872 en omstreeks 1895 in Cheribon het beroep van apotheker
uitoefende. Die brief komt uit een collectie brieven die een paar jaar geleden door
de Oostenrijkse neerlandica Barbara Pach - zij studeerde in Leiden - werd aangetroffen
in de Leidse universiteitsbibliotheek. Het fragment komt uit een brief die Smeenk
op 10 februari 1884 aan zijn neef in Holland schreef. Hij spreekt daarin over zijn
relatie met een njai, een feit dat hij jarenlang heeft verzwegen, simpelweg omdat
zo'n verhouding in patria volstrekt taboe was. Uit die relatie is een kind geboren en
Jan realiseert zich dat hij nu niet langer meer kan zwijgen:
En nu iets over mijzelf. Ik heb een belangrijke verplichting op mij
genomen, die u zou billijken, als u met de toestanden hier bekend zou zijn.
Ik heb namelijk mijn kindje (een dochtertje) als het mijne erkend. Zoals
hier de gewoonte is, als men ongetrouwd leeft, neemt men een
huishoudster. Het is hier nu eenmaal een heel andere wereld dan in Holland,
die met een andere maatstaf moet worden gemeten. Nu had ik gedurende
zes jaar een Chinese huishoudster,
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Brief van J.J.H. Smeenk aan zijn neef Sythoff (brievencollectie Universiteitsbibliotheek Leiden).
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die misschien met meer toewijding dan een Europese gehuwde de plichten
van huisvrouw waarneemt en mij als het ware naar de ogen ziet. Als ik de
meeste Europese huwelijken hier naga, dan zou ik niet willen ruilen en
heb ik een benijdbaar leven. Het resultaat van zulk een samenwoning is
echter een inconvenient, en hoewel ik niet, zoals zovelen, bij haar komst
de bepaling maakte, dat als zoiets gebeurde ze dadelijk weggezonden zou
worden, had ik mij toch voorgenomen nimmer zulk een kind te erkennen.
Ik zond haar daarom, toen het kenbaar werd, naar haar ouders terug, met
een maandelijkse onderstand. Toen ik echter hoorde en zag, dat de mooie
jonge moeder ook een prachtig mooi kindje had, kon ik het niet langer
aanzien en heb mij er eindelijk over ontfermd, bedenkende dat dit lieve,
zuiver Europese blanke kindje - het mijne - later misschien dezelfde
toekomst als de moeder tegemoet zou gaan. Bij de Burgerlijke Stand is
zij aangegeven en ik gaf haar de namen van moeder: Wynanda Jacoba
Hendrika, terwijl ik het als het mijne erkende, en de moeder daarin
toestemde. Zodoende verliest de moeder alle rechten en kan ik doen wat
ik wil voor haar opvoeding en welzijn. Daarna heb ik haar laten dopen
door dominee Davelaar.5
We hebben hier te doen met een brief, uit 1884 dus, die inhoudelijk volmaakt past
binnen de Indische sociale context van het eind van de negentiende eeuw, maar die
dertig tot veertig jaar later vrijwel ondenkbaar was.

Van Indisch naar Europees
Zoals ik eerder opmerkte, voltrok zich na 1900 in Indië een proces van sociale en
culturele europeanisering. De voortdurend in aantal toenemende vrouwen uit
Nederland bestierden het huishouden en bleven zoveel als dat in hun nieuwe omgeving
maar mogelijk was vasthouden aan wat zij gewoon waren in het moederland. In
belangrijke mate gingen zij het leefpatroon binnen de Europese gemeenschap bepalen.
Een steeds meer westerse wijze van leven drong de Indische uit vroeger jaren terug.
Met als onvermijdelijk gevolg dat de Europese en inheemse leefwerelden steeds
verder van elkaar wegdreven. Meer dan ooit tevoren keken de totoks het leven in
Europa en Amerika af. Het ging alles razendsnel en de veranderingen waren
‘ontzaglijk’. Dat laatste woord is van de bekende journalist H.C. Zentgraaff die in
1938 een intrigerend beeld geeft van wat zich inde voorbije veertig jaar in de kolonie
aan veranderingen had voltrokken.6 Veertig jaar die hij zelf had meegemaakt. Zo'n
oudgast was ook J. Veersema,
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eveneens journalist, die in 1926 in de Sumatra Bode onder meer het volgende schrijft:
Er zijn niet zoveel verschillen met Holland meer. Wij eten uit onze
koelkamer boter op Hollands wit, bruin of roggebrood, [wij eten] onze
Hollandse gerechten, onze Hollandse vleeswaren. Onze kantoren en onze
winkels zijn als Hollandse winkels. De hotels als de hotels in Europa. De
spoorwegen, de automobielen, de trams, de schepen, het zijn Hollandse
middelen van vervoer. We voetballen en tennissen en cricketen. We gaan
de weekends naar boven, we hebben onze vakanties van drie, vier weken.
Binnenkort zullen we de uitvoeringen van een Mengelberg-concert
beluisteren, op hetzelfde moment waarop men in Holland de klanken van
een gamelan te Solo zal horen. O, Indië is eigenlijk Europa geworden.7
Woorden dus uit 1926. Het was inderdaad bijna zover, dat men Mengelberg
rechtstreeks vanuit het Amsterdamse Concertgebouw kon beluisteren. De
voorbereidingen daartoe waren in volle gang. In december 1927 lukte het voor de
eerste keer vanuit Nederland een radiotelefonische boodschap te versturen naar de
kolonie. Het was Herman Salomonson, oud-hoofdredacteur van de Java Bode en
vanaf 1927 directeur van het persbureau Aneta in Den Haag, die die boodschap
uitsprak. De ontvanger was Dominique Berretty, de grote baas van Aneta in Batavia.
Salomonson wijdde er onder zijn pseudoniem Melis Stoke een van zijn rijmkronieken
aan. Al direct de inzet ervan verraadt zijn emotie:
Het was een koude winterdag
en sneeuw lag langs de straten.
Ik ging in de versnelde pas
omdat het mijn bedoeling was
tot Indië te praten.

Het gedicht gaat door en dan, op het moment dat men in Den Haag via een telegram
hoort dat de boodschap Batavia heeft bereikt, lezen we:
Dan ... plots weerklinkt de telefoon:
een telegram ... de Mare
dat 't hier zojuist gesproken woord
in Indië duidelijk is gehoord.
Wij zijn niet te bedaren,
en juichen om wat onverklaard
als een mysterie wordt aanvaard.8
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Betrof het hier nog eenrichtingsverkeer, ruim drie maanden later kwam het van twee
kanten: op 31 maart 1928 voerden prominenten uit de Nederlandse en Indische pers
vanuit de studio's van Aneta in Batavia en Den Haag hun eerste telefonische
zogenaamde ‘perskruisgesprek’. Het waren de radiostations van Kootwijk en Malabar
die dit alles mogelijk maakten. Geen Indische of Hollandse krant die niet schreef
over dit verbijsterende wonder. Nog in 1928 konden particulieren spreken met familie
aan de overzijde van de oceaan. In een zeldzaam boekje met herinneringen (Hallo
Bandoeng! Hier Den Haag!)9 wordt verteld over de emoties die in die spreekcabines
in Den Haag en in Batavia aplaaiden. Spoedig daarna was Mengelberg live te horen
in Indië, luisterde men, de hele familie rond het radiotoestel, hevig ontroerd naar de
Kersttoespraak van Koningin Wilhelmina en volgden de Indischgasten, via het verslag
van Han Hollander, de voetbalwedstrijd Nederland-Ierland. Dat was in 1936 en
Nederland won. Diezelfde Han Hollander bracht in 1938 de wedstrijden van het
Nederlandse én Indische elftal tijdens de WK in Frankrijk in de Indische huiskamers.

De sensatie van het vliegtuig
Van de wonderen der techniek die het Indische publiek heftig beroerden, heb ik er
een nog niet genoemd: het vliegtuig. Gadegeslagen door een enorme menigte ging
in 1911, op het Koningsplein in Batavia, voor de eerste keer op Java - voor de duur
van tien minuten - een vliegtuig de lucht in. Het was de vlieger Gijs Küller wiens
kunsten de toeschouwers in een staat van euforie brachten. Onder anderen de
befaamde én beruchte journalist Karel Wybrands schreef er in zijn Nieuws van den
Dag voor Nederlandsch-Indië over. ‘Ogenblikken die men niet vergeet’,10 stelde hij
vast. Dertien jaar later, eind 1924, maakte zich een soortgelijke sensatie meester van
Batavia's inwoners, toen het eerste vliegtuig (een toestel van Fokker) uit Nederland
daar landde. En ook hier gingen de ontwikkelingen razendsnel. Postvluchten, zij het
nog onregelmatig, waren er al vanaf 1928. In september 1930 werd een veertiendaagse
dienst geopend tussen Amsterdam en de kolonie. De eerste vlucht had 350 kilo
briefpost aan boord. Het is vooral die luchtmail geweest die een spectaculaire
intensivering van het briefverkeer op gang bracht. Niet meer immers was er die
verkillende afstand tussen kolonie en moederland, niet meer gold de wetenschap dat
een antwoord op een vanuit Batavia, Soerabaja of Medan verzonden brief niet eerder
was te verwachten dan na een dag of negentig. Het elkaar veel en veel dichterbij
weten, stimuleerde het schrijven enorm. In 1931 werd de tweewekelijkse verbinding
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omgezet in een wekelijkse en in 1935 werd de frequentie opgevoerd tot tweemaal
per week, dit vanwege het snel toenemende passagiersaanbod. Deed een brief er in
1930 nog tien dagen over om vanuit Batavia in Amsterdam te arriveren, in 1935 was
die duur al teruggebracht tot vijfeneenhalve dag.

Uit het Batavia van omstreeks 1925
Hierboven citeerde ik uit een brief van 1884. Ik doe dat nu met een paar fragmenten
uit brieven van zo'n veertig jaar later. Brieven van het echtpaar Salomonson aan het
thuisfront. De Salomonsons woonden vanaf eind 1923 tot begin 1927 in Batavia:
hij, Herman, een relatief progressieve journalist, hoofdredacteur van de Java-Bode,
zij, Annie, een ontwikkelde en temperamentvolle vrouw. Ze hebben twee kleine
kinderen, Hans en Nannette. Intellectueel en in maatschappelijk opzicht niet bepaald
een gemiddeld gezin. Niettemin: hoe door en door, hoe onvermijdelijk Europees zou
ik bijna willen zeggen, waren zij in hun denken, gedrag en leefwijze. Hun
correspondentie, boeiend als spiegel van de tijd waarin zij ontstond, is voor een groot
deel bewaard gebleven. Coen van 't Veer en ik, bevriend met de nu 84-jarige Nannette
Salomonson, hopen die, samen met andere egodocumenten en foto's, over enkele
jaren uit te geven. Overigens en dit even terzijde: hoe herkenbaar in vele opzichten
is het beeld dat uit deze brieven naar voren komt voor diegenen die langere tijd in
Indonesië hebben gewoond en daar het neokoloniale leefpatroon binnen de westerse
gemeenschap hebben meegemaakt; zo weinig blijkt er in zoveel tijd veranderd!
Hieronder volgt een fragment uit een brief van Herman aan zijn moeder. Het is
Pinksteren 1925 en de totoks trekken massaal ‘naar boven’. Met de vrouw van
Hermans collega en hun beider vier kinderen reist Annie op vrijdagmiddag per trein
naar Soekaboemi:
Ik was niet bij het vertrek, want Han [Hermans collega] en ik zwoegden op kantoor
om tijdig gereed te zijn om 's avonds te kunnen volgen. Er was afgehuurd een dubbele
coupé, dus alles prachtig en Nannette in een reiswiegje. Hans genoot onderweg. In
de derde klas reisden vier baboes mee en aan het perron was het een gedrang van
wegbrengende chauffeurs en bedienden, kortom een hels spektakel, waarbij een
baboe van ons niet in de trein durfde. [...] Ik ging om half vier van kantoor naar huis.
Om 5 uur kwam Han met zijn grote wagen en wij reden weg. Het is om zes uur al
bijna donker, zodat wij na bandenpech in stikduister aankwamen.
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De volgende dag, een zaterdag:
Wij deden boodschappen in het dorp met limonade in een cafeetje. Hans
door het dolle heen. 's Middags kwamen er drie kleine hitjes voor en de
jongens paardrijden.11
Ik citeer enkele zinnen uit een andere brief. Herman vraagt zijn moeder te komen
logeren in Batavia:
Ik kan het mij niet voorstellen hoe het zijn zou u af te halen, met u in onze
goeie auto al die ons nu al lang bekende wegen langs te gaan, langs het
kanaal naar Weltevreden en dan de Chinese wijken door naar Kramat en
zo rechts om het laantje in, het erf op, het huis in, de kamers door. Hoe
heerlijk zou het zijn u in de voorgalerij met de kinderen te zien spelen.
Maar ik ben ook bang dat u de bedienden een hand zult willen geven of
verwennen.12
Over bedienden gesproken: ‘Bediendes moet je hier veel hebben’, schrijft Annie aan
haar moeder. Ze heeft er zes of zeven, onder wie een
wasbaboe, die de hele dag wast en strijkt, een kokki die kookt en een kebon
die de tuin onderhoudt, ijs haalt, messen slijpt en het eten naar Herman
brengt. Ze helpen elkaar nooit en een kokki die kamers doet of wast is iets
onbestaanbaars. En dan ook nog een chauffeur. Een chauffeur is iets
ongelooflijk defligs en 't komt meermalen voor, dat zo'n man uit z'n eigen
zak een andere bruine slaaf betaalt om de auto te wassen. 't Zijn net
kinderen [...].
En over de wasbaboe in het bijzonder:
De wasbaboe doet de hele dag niets anders dan sluipend door de kamers
alles op te pakken wat niet definitief opgevouwen is; ze wast met vlekken
en strijkt met brandgaatjes, alles met een onverwoestbare ijver en een
eeuwige glimlach om haar sirihmond; ze heeft een weinig ondoorzichtelijke
manier om de boel te belazeren.13
Ten slotte dit fragment uit een brief van Annie, eveneens aan haar moeder:
We maakten een bezoek bij Anna Klaassen en ik toerde de hele ochtend
rond in onze auto en voelde me als een figurante in een toneelstuk. Alle
vrouwen scheren hier hun haren onder de armen weg en velen dragen geen
broek. Alles voor de warmte. Ik draag geen hemd, wat mijn vriendin
onzedelijk vindt. Zelfs een bustehouder kan haar niet verzoenen. Ik heb
een nieuw middel voor om je te poeieren, 't
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Echtpaar Salomonson met zoontje Hans, 1923 (privécollectie mevr. N. Fernhout-Salomonson).

is van een Chinees en uit bloemenzaad gemaakt. Je mengt het aan met
rozenwater en smeert het nat op je gezicht. 't Lijkt een beetje op dat witte
goedje voor je zomerschoenen en je wordt er spierwit van. Ik trachtte Bep
te overdonderen door m'n verbluffend witte teint, maar ze vond er niets
aan. Ik stuur jullie bij gelegenheid wat.14

‘Indië is eigenlijk Europa geworden’
‘Indië is eigenlijk Europa geworden’, citeerde ik hierboven Veersema uit 1926. De
bekende ‘hoefijzer’15-correspondent van het Amsterdamse Algemeen Handelsblad
en decennialang medewerker van de Locomotief C.K. Elout - hij bereisde verschillende
malen de kolonie - schreef in 1929 over de ‘ingrijpende verandering in de mentaliteit
der totoks’ en de daardoor ‘aanmerkelijk toegenomen verwijdering tussen de
totok-groep en Indië’:
Meer en meer oriënteren zij zich op Europa [...], meer en meer denken zij
aan Europa en worden hun levensgewoonten Europees. Wat deze laatste
belangt, wijs ik slechts op het allengs uitsterven van de rijsttafel die men
in vele hotels in 't ge-
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heel niet meer (of alleen 's zondags) en bij particulieren slechts bij
uitzondering nog krijgt. De hele figuur van ‘de Indischman’, van de
Europeaan met specifiek Indische levensgewoonten en een specifiek
Indische gedachtenwereld, is [...] hard aan 't verdwijnen. Er zijn er nog
maar enkele van over, onder de ouden.16
Hoever Herman en Annie Salomonson, en met hen talloze anderen, wel afstonden
van die ‘ouden’, van die zeldzaam geworden Indischgasten met hun specifiek Indische
gedachtewereld, moge naar ik hoop blijken uit de enkele fragmenten die ik citeerde
uit hun brieven.
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12 Brief van Herman Salomonson aan zijn moeder, 7-9-1925.
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Het heden herinnerd
Particuliere brieven als bron van kennis over het koloniale verleden
Henk Schulte Nordholt
Ondanks het groeiende aantal boeken dat over Nederlands-Indië verschijnt, weten
we steeds minder over het alledaagse leven in die kolonie. Het aantal mensen dat de
koloniale periode bewust heeft meegemaakt, neemt snel af en wat er aan informatie
overblijft zijn boeken, foto's en archieven, die vaak over koloniale politiek gaan
waarin mannen de hoofdrol spelen. Zelden komen we in de officiële bronnen
informatie tegen over het dagelijkse leven waarin vrouwen en kinderen een rol spelen.
Er zijn natuurlijk memoires geschreven maar opnieuw domineren hierin de mannen
en staan vaak belangrijke gebeurtenissen centraal.
Een belangrijke bron die wel een licht werpt op het alledaagse leven in Indië wordt
gevormd door particuliere brieven. In memoires blikt de auteur vanuit het heden
terug op het verleden en kan hij naar een bepaald plot toewerken, omdat hij immers
weet hoe gebeurtenissen zijn afgelopen. Anders dan in memoires, waarin het verleden
wordt herinnerd, wordt in brieven het heden herinnerd. Er is nog geen plot omdat de
auteur immers nog niet weet wat er straks gaat gebeuren. Brieven uit Indië bevatten
allerlei verhaallijnen die vooral met dagelijkse beslommeringen te maken hebben.
Op het eerste gezicht gaan ze nergens over maar bij nader inzien vertellen ze meer
over allerlei aspecten van het dagelijkse leven in Indië dan er in koloniale archieven
te vinden is.
Brieven zijn een belangrijke bron voor degenen die zich interesseren in de culturele
omgangsvormen van een koloniale samenleving, of de antropologie van het
kolonialisme. In diverse publicaties heeft de historisch-antropologe Ann Stoler er de
nadruk op gelegd dat Europese vrouwen een cruciale rol speelden bij het maken en
bewaken van raciale scheidslijnen in de kolonie. Door de komst van blanke vrouwen
werd de top van de koloniale hiërarchie ‘witter’ gemaakt. Stoler beschrijft hoe de
rol van de Europese vrouw door mannen werd gedefinieerd maar opvallend genoeg
laat zij deze vrouwen zelf nauwelijks aan het woord komen. Via brieven is hun stem
echter wel degelijk te horen.
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Zij was nog in het bezit van een collectie van 156 brieven die zij tussen 1937 en 1947
als jonge vrouw uit Indië aan haar schoonmoeder in Nederland had geschreven. Via
die brieven leerde ik een vrouw kennen die later mijn moeder zou worden.

Leven in de kolonie
Mijn ouders vertrokken in 1936 naar Indië waar mijn vader als bestuursambtenaar
ging werken op Soembawa, Flores en Timor. In tegenstelling tot veel andere ‘expats’
die in grote steden als Batavia, Bandoeng of Medan kwamen te wonen, kwamen mijn
ouders op kleine en afgelegen buitenplaatsen terecht met exotische namen als
Soembawa Besar, Larantoeka en Kefamenanoe. Met onderbreking van de oorlogsjaren
schreef mijn moeder met een ijzeren regelmaat om de twaalf dagen een brief naar
huis.1 De brieven zijn in vlekkeloos en heel leesbaar Nederlands geschreven en
schetsen een levendig beeld van het alledaagse leven op de oostelijke eilanden van
Indië.
Mijn moeder was niet de enige vrouw die brieven schreef. In 1930 telde
Nederlands-Indië zestig miljoen inwoners. 240.000 daarvan stonden als ‘Europeaan’
geregistreerd, maar slechts eenderde daarvan was in Europa geboren. Het was deze
groep volbloed Europeanen die in toenemende mate de dienst ging uitmaken in de
kolonie. En het waren de vrouwen in deze groep die via brieven een nauw contact
onderhielden met de familie in Nederland. Via het ritme van de mailboten van de
KPM vonden maandelijks duizenden brieven hun weg naar Europa. Deden brieven
er aanvankelijk een maand over, tegen het einde van de jaren dertig was een brief
uit het oosten van de archipel binnen twee weken in Nederland.
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mannen op kantoor of op de onderneming werkten en 's avonds liever de krant lazen
was het de taak van de vrouw om de banden met de familie in Nederland te
onderhouden. Zij informeerden elkaar over gebeurtenissen in de familie en alledaagse
zaken in en rond het huis zoals eten, kleding, bedienden, inrichting, uitstapjes en wat
het een en ander zoal kostte. Door deze uitwisseling van informatie werd het idee
versterkt dat men in Indië in een soort van Tropisch Nederland woonde, waarin de
afstand tot de inheemse en de Indo-Europese bevolking steeds verder toenam. En
omdat totoks in Indië in de regel geen familie in de buurt hadden wonen, vormden
de brieven ook in dat opzicht een belangrijk houvast.
Terwijl hun man vaak een opleiding had genoten ter voorbereiding op het werk
in de kolonie, vertrokken de meeste vrouwen tamelijk onvoorbereid naar Indië. Toch
rustte op hen de taak om in een vreemde koloniale omgeving een koloniaal huishouden
te bestieren. Omgang met bedienden, het leren van elementair Maleis, het opvoeden
van kinderen en nieuwe koloniale omgangsvormen, in dit alles moesten zij al doende
hun weg maar zien te vinden. En alleen al het feit dat hun functioneren mee werd
gewogen bij de beoordeling van hun man maakte de Europese vrouw tot onderdeel
van het koloniale bestel. Of ze dat nu leuk vond of niet, van mijn moeder werd
bijvoorbeeld verwacht dat zij met mijn vader mee ging naar de sociëteit om een
avondje te bridgen met de resident en dat zij er bij die gelegenheid niet modieuzer
uitzag dan de vrouw van de resident.
De brieven geven inzicht in de dagelijkse gang van zaken op een kleine buitenplaats
en schetsen een beeld van een nogal saaie en tamelijk relaxte koloniale routine aan
het einde van de jaren dertig van de vorige eeuw. Tegelijkertijd laten de brieven
helder zien hoe het huishouden van de koloniale bestuurder een voorpost werd van
een westers beschavingsoffensief dat zich manifesteerde in voedsel, interieur, kleding,
taal en omgangsvormen. Zoals al is aangegeven werden hierdoor raciale grenzen
scherper getrokken en dit gold vooral de relatie tussen Europeanen en
Indo-Europeanen. Het huishouden was echter niet alleen een manifestatie van westerse
dominantie maar ook een brandpunt van gezelligiteid. En het was de taak van de
vrouw om het gezellig te maken.
Het huishouden werd omgeven door een kleine cirkel van Europese collega's die
elkaar op de sociëteit troffen en met wie eindeloos werd gekaart omdat men allang
was uitgepraat. Daarbuiten was een kleine inheemse elite waar zo nu en dan mee
werd omgegaan. Interessant was dat in het geval van mijn ouders de religieuze
overtuiging ook in Indië een rol bleef spelen. Als gereformeerd bestuursambtenaar
werd mijn vader namelijk wel in rooms-katholieke gebieden geplaatst (Flores, mid-
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den Timor) maar werd een verzoek om overplaatsing naar Soemba, waar de
gereformeerde zending actief was, geweigerd.
Mijn moeder leefde al met al in een klein wereldje waarin de eenzaamheid groter
werd wanneer mijn vader op tournee ging (vijf tot tien dagen per maand). Het gaf
geen pas om op deze momenten 's avonds de deur uit te gaan want daar kwamen rare
praatjes van. Vat resteerde was de brief naar Nederland.

Oorlog en vertrek
De Japanse inval verbrak plots de laatkoloniale gezapigheid en de brieven schetsen
hoe het onvoorstelbare zich toch voltrok toen er een einde kwam aan de Europese
hegemonie. In september 1945 werd de draad weer opgepakt. In tegenstelling tot
memoires, waarin nogal eens een neiging tot slachtofferschap de kop op steekt,
overheerst in de brieven de opluchting dat de gevangenschap voorbij is. Veel vrouwen
zijn bovendien sterker het kamp uitgekomen dan ze er in zijn gegaan omdat zij zonder
hun mannen hebben leren overleven. En dat verschafte hun na de oorlog een minder
afhankelijke houding. Toen mijn ouders in Timor terugkeerden waren de onderlinge
verhoudingen veranderd. Mijn moeder stond niet langer achter, maar naast haar man
terwijl er druk geïmproviseerd moest worden om het bestuur en het huishouden weer
op gang te krijgen. Omgangsvormen waren losser geworden en er leek minder afstand
te zijn tussen haar en het personeel.
Terugkijkend op de naoorlogse jaren vertelde zij later dat deze tot de mooiste van
haar leven behoorden, maar hier trad een vertekening op. Uit haar brieven blijkt
namelijk hoezeer berichten over de dreiging van een atoomoorlog tussen de Verenigde
Staten en de Sovjet-Unie ook tot deze uithoek van de archipel waren doorgedrongen
en voor de nodige angst en onzekerheid zorgden. Angst, die zij later weer vergeten
was omdat die oorlog niet was uitgebroken.
Tenslotte was er in 1947 het afscheid van Indië, de weemoed om wat achtergelaten
moest worden en al het geredder en gedoe rond het vertrek. Het is grappig om te
lezen dat overwogen werd om dekens, koffie en zelfs een fiets mee te nemen, omdat
daaraan in Holland grote behoefte bestond.
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Tot slot
De brieven van een schoondochter aan haar schoonmoeder getuigen van een warme
intimiteit maar kenden uiteraard hun beperkingen. Er waren nu eenmaal zaken waar
je niet over schreef en al helemaal niet aan je schoonmoeder. Toch blijkt hoe
belangrijk het was om brieven te schrijven waarin mijn moeder dingen van zich af
kon praten en haar leven kon overdenken. Haar brieven en de talloze andere
correspondenties tussen vrouwen in Indië en hun familie in Nederland, vormden een
soort ruimte waarbinnen zij zich relatief vrij konden bewegen en waarin met enige
voorzichtigheid zelfs plaats was voor opstandigheid tegen de eenzaamheid en de
vanzelfsprekendheid van een door mannen gedomineerde koloniale wereld. In de
brieven worden de contouren zichtbaar van onderlinge solidariteit tussen vrouwen.
Daarmee zijn de brieven niet alleen een interessante bron aan de hand waarvan we
meer aan de weet komen over het alledaagse leven in Indië, maar waren zij voor de
vrouwen zelf een belangrijk instrument om een ruimte te creëren die hun daarbuiten
werd ontzegd.
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‘Alles omtrent de toekomst is onzeker’
Een Indische briefwisseling in roerige tijden
Eveline Buchheim
Er zijn weinig bronnen denkbaar waarin het dagelijkse koloniale leven zo
aanschouwelijk wordt gemaakt als in brieven die vanuit Nederlands-Indië naar
Nederland verstuurd werden. We kunnen het ons nu nauwelijks nog voorstellen,
maar lange tijd waren brieven de meest voor de hand liggende communicatievorm
waarmee koloniale families elkaars lief en leed deelden.1 Vanaf de twintigste eeuw
werd geschreven tekst weliswaar vaker afgewisseld met telefoongesprekken en
beeldmateriaal, maar tot aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bleef
persoonlijke correspondentie een centrale rol behouden. De oorlogsperiode deed de
informatiestroom al vanaf de Duitse bezetting van Nederland in 1940 onverwacht
en snel opdrogen. Een aantal briefschrijvers maakte op dat moment de overstap naar
het dagboek, een ander genre egodocument.
De brieven die na afloop van de oorlog werden geschreven kregen een andere
betekenis dan de vooroorlogse correspondentie. Dat valt op te maken uit zowel de
toon als uit de beschreven onderwerpen. Aan de hand van een unieke bron, de
bewaarde briefwisseling tussen 3 september en 26 oktober 1945 van een Nederlands
echtpaar dat zich in twee verschillende kampen op Java bevond, ga ik in op de
betekenis van brieven in roerige tijden. Bovendien gebruik ik een aantal brieven die
ze na hun hereniging aan familie en vrienden in Nederland schreven.2
Korte tijd na afloop van de Japanse bezetting werd voor veel Europeanen duidelijk
dat er geen sprake meer kon zijn van een eenvoudige voortzetting van het
vooroorlogse koloniale leven. Het einde van de oorlog bracht niet de lang verwachte
vrede, maar een nieuwe periode van onrust en strijd. De correspondentie van het
echtpaar geeft ons inzicht in een periode van de koloniale geschiedenis waarover
nauwelijks persoonlijke contemporaine bronnen bewaard zijn gebleven. De uitwerking
van grote politieke veranderingen en de manier waarop deze het dagelijks leven bijna
ongemerkt binnensluipen zijn in deze bronnen op de voet te volgen.
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De correspondentie......
De brieven zijn van de hand van Lieneke en Marius ten Kate. Zij kwamen,
onafhankelijk van elkaar, in 1928 naar Indië via de Nederlands hervormde zending
in Oegstgeest. Het tweetal leerde elkaar kennen in een kleine gemeenschap op
Oost-Java waar zij beiden werkten, in 1933 werd hun huwelijk voltrokken. Lieneke
gaf als getrouwde vrouw haar baan als verpleegster en hoofd van een kliniek op,
Marius maakte de overstap van zending naar gouvernement. In Indië kreeg het
echtpaar drie kinderen en zij adopteerden een Indonesisch meisje dat Lieneke al voor
haar huwelijk in huis had genomen. Moeder en kinderen brachten de oorlog door in
Karees, een Japans interneringskamp in een wijk van Bandoeng, later werden ze
overgeplaatst naar Tjideng in Batavia. Vader verbleef tijdens de bezetting vooral in
Tjimahi bij Bandoeng. Hun kampervaringen tijdens de oorlog kennen we alleen uit
de brieven van 1945 en 1946 en uit memoires die Lieneke in de jaren tachtig van de
twintigste eeuw schreef. Hun belevenissen werden in de naoorlogse brieven - ondanks
de emotievolle tijden - met afstand beschreven. De oorlogservaringen werden
doorgaans zakelijk en sec neergezet, de meeste aandacht in de brieven ging uit naar
de toekomst: hoe kon het gewone gezinsleven zo snel mogelijk hervat worden.
De eerste weken na de Japanse capitulatie stonden in het teken van de hereniging
van Europese echtparen en gezinnen. Een groot deel van hen was door de Japanse
bezetter naar sekse gescheiden geïnterneerd. Die hereniging was onder andere door
praktische problemen niet eenvoudig. Het was moeilijk elkaar terug te vinden en de
politieke situatie op Java maakte het gevaarlijk vrij rond te reizen. Nadat Lieneke en
Marius elkaar via het Rode Kruis hadden teruggevonden en enkele standaard
briefkaarten hadden uitgewisseld, begon met de eerste brief van Lieneke aan Marius
op 3 september 1945 het hernieuwde contact tussen de echtelieden. Officieel was de
Japanse bezetting op dat moment al een kleine drie weken afgelopen, maar het einde
van de oorlog had geen vrede gebracht en het bleef vooralsnog onduidelijk welke
rol was weggelegd voor Europese bewoners van de Indonesische archipel. Lieneke
beschrijft kort hoe zij en de kinderen de oorlogsperiode lichamelijk zijn doorgekomen,
dringt bij Marius aan op een snelle hereniging van het gezin en eindigt met het
uitspreken van de hoop dat dit bericht hem werkelijk zal bereiken; omdat zij de brief
in een open envelop moet aanleveren is ze daarvan niet zeker.
Vooral Lieneke dringt aan op een spoedig afscheid van Indië. Op 14 september
1945 schrijft zij:
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Eerste kaart na de bevrijding van Marius ten Kate aan zijn vrouw Lieneke ten Kate (privécollectie
Bonne ten Kate, Amsterdam).

Maar ik heb soms zo genoeg van alles van Indië, O Marius, ik hoop niet
dat je het erg vindt, maar ik zie er zo tegen op, gescharrel met
onbetrouwbare bedienden, altijd tawarren om elke kleine inkoop. 't Komt
misschien omdat ik zo moe ben, en wie weet hoe moeilijk alles in Holland
nu is.
Het centrale thema voor beide echtelieden was het herstel van hun gezinsleven, de
brieven zijn een eerste aanzet daartoe. Marius schrijft op 14 oktober 1945 aan Lieneke:
Ik bedoel dit, dat ik het fijn vind de zorgen met je te dragen vanuit de verte.
Ook ik zal dolgraag een werk aanvaarden, waarbij ik veel bij jou en de
kinderen thuis zal kunnen zijn. Een rustig huiselijk leven met jullie allemaal
gedurende ettelijke jaren te mogen hebben. Lieneke, juist vanmorgen heb
ik er zo hartelijk om gebeden. Laat dus in deze wachttijd je brieven gerust
een middel zijn om de dingen samen te beleven, ook al zijn je brieven
onsamenhangend of verward door allerlei onderbrekingen.3 Trouwens, die
verwardheid valt nogal mee en van mijn brieven weet je door allerlei
onderbrekingsstreepjes hoe het ook bij mij zo is.
Voor Marius staat aanvankelijk vast dat hij zijn werkzaamheden in Indië wil
voortzetten. Maar Lieneke weet hem ervan te overtuigen dat het beter is terug te gaan
naar Nederland. Nog voor het gezin begin november 1945 in kamp Tjimahi weer
herenigd wordt zegt Marius zijn vrouw toe dat hij alles in het werk zal stellen zo snel
mogelijk terug te keren naar Nederland. Het duurt nog tot april 1946 voor zij met
een troepenschip vanuit Tandjong Priok de terugreis naar Nederland kunnen
aanvaarden.
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.....als bron
Wat is de waarde van persoonlijke correspondentie voor onderzaek? Zijn zij een
geschikte bron die ons meer inzicht kan verschaffen in hoe het er destijds in
Nederlands-Indië aan toe ging? Dit is een vraag die niet alleen onderzoekers zich
stellen, maar ook degenen die thuis nog oude brieven hebben liggen. De vraagwelke
impact grote historische gebeurtenissen hebben op het dagelijkse leven is altijd
moeilijk te beantwoorden, maar persoonlijke brieven zijn een goede manier om
decennia later toch nog dicht bij de gebeurtenissen van het moment te komen.
Een veel gehoorde opmerking over persoonlijke brieven is dat er eigenlijk niets
bijzonders in staat. Tot op zekere hoogte is dat natuurlijk zo, maar net die alledaagse,
onopvallende informatie kan inzicht bieden in de betekenis van politieke en sociale
veranderingen voor het dagelijkse leven. Brieven zijn vooral een afspiegeling van
individuele meningen, emoties en feiten op specifieke momenten uit de geschiedenis.
Zij werden met een duidelijke intentie door een bepaalde categorie mensen geschreven
en waren meestal exclusief bedoeld voor de ontvanger aan wie de brief gericht was.
Brieven kunnen gedetailleerde informatie bieden over de bevindingen van de schrijver
op een bepaald moment. De hedendaagse lezer van deze persoonlijke documenten
moet zich hiervan vanzelfsprekend bewust zijn. Maar minstens zo belangrijk is je
bewust te zijn van wat er niet vermeld staat in de brieven. Weggelaten onderwerpen
hebben soms te maken met de relatie tussen schrijver en ontvanger: brieven tussen
geliefden bevatten bijvoorbeeld andere informatie dan brieven aan ouders of aan
vrienden. Daarnaast spelen het soort brief en het doel dat de schrijver met de brief
heeft een rol.
Bij de analyse van brieven komt vaak de bekende dichtregel van Martinus Nijhoff
bij me op: ‘lees maar, er staat niet wat er staat’. Wie de beschikking heeft over
persoonlijke brieven begint als eerste vanzelfsprekende stap te lezen, daarna volgen
vele momenten van herlezen zodat het materiaal goed door kan dringen en een begin
gemaakt kan worden met een analyse. Staat er wel wat er staat? Staat er meer dan
er staat? Na het lezen volgt een volgende belangrijke stap: tussen de regels lezen.
Tot slot moeten de teksten in een bredere context, een groter verband, geplaatst
worden. De analyse van het materiaal krijgt pas maximale waarde en betekenis in
een bredere context.
Brieven uit een privécollectie hebben specifieke kenmerken. Ze zijn meestal niet
geschreven om gelezen te worden door een ander dan degene aan wie ze gericht zijn.
Dit in tegenstelling tot brieven van bekende personen, die er vaak al rekening
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mee houden dat hun brieven ooit in bredere kring bekend zullen worden. Dat geeft
persoonlijke brieven, al dan niet terecht, een authentieke uitstraling. Vaak worden
persoonlijke brieven heet van de naald geschreven: op het moment van schrijven
kent de schrijver de afloop van de beschreven gebeurtenissen niet. Ook worden
brieven geschreven door mensen waar we moeilijk op andere manieren persoonlijke
historische informatie over kunnen vinden, zoals vrouwen. In officiële archieven
zijn zij slecht vertegenwoordigd. En soms, zoals bij de brieven van Lieneke en Marius
van vlak na de oorlog, blijken brieven een geheel nieuwe vorm van communicatie
te zijn. Met behulp van de brieven herstellen ze hun contact, dat door de scheiding
een aantal jaren niet bestaan heeft. In feite onderhandelen ze in deze brieven opnieuw
over de randvoorwaarden en condities van hun huwelijk en hun gezamenlijke
toekomst. Een voorbeeld daarvan staat in een brief van 27 september 1945 waarin
Lieneke aan Marius schrijft:
Ik ben erg blij dat je mijn brief over de geestelijke dingen wel hebt
ontvangen, al zijn er andere misschien weggeraakt. Ik heb het altijd
moeilijk gevonden om er met jou over te praten ... en het gevolg was tijdens
ons huwelijk bij mij beslist achteruitgang. En nu zal ik weer een zekere
schroom moeten overwinnen, maar als we het allebei willen, heb je gelijk
dat er onbegrensde mogelijkheden liggen.
Lieneke was tijdens de periode in het kamp tot de conclusie gekomen dat ze voordien
altijd veel op Marius had geleund als het om haar religieuze besef en geestelijke
ontwikkeling ging. Tijdens de gedwongen scheiding moest ze meer op zichzelf
vertrouwen en besprak ze allerlei onderwerpen met anderen. Ze gaf in haar brieven
aan in de toekomst met Marius op een gelijkwaardiger basis aan haar eigen
ontwikkeling te willen werken.
Complete briefwisselingen zijn om voor de hand liggende redenen een nog rijkere
bron dan individuele brieven, maar ze zijn helaas veel schaarser. Zowel zender als
ontvanger moeten immers het materiaal geordend bewaard hebben. Er is veel extra
informatie te halen uit de wisselwerking tussen beide schrijvers, uit de opeenvolging
van ontwikkelingen door de tijd en uit de vragen die tussen schrijvers wel of niet
beantwoord worden. Deze meerwaarde geldt eveneens voor brieven die geschreven
zijn in periodes van grote historische veranderingen.
Wat voegt de informatie uit brieven toe aan getuigenissen achteraf zoals memoires
en interviews? Achteraf kennen we de loop van de geschiedenis, we weten hoe en
waarom gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Brieven zijn een momentopname.
Alle overwegingen, alle openstaande opties en twijfels van het moment zelf krijgen
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er een plaats in. Toch zijn brieven een minder vluchtig medium dan aanvankelijk
lijkt, ze zijn minder terloops dan het gesproken woord. De meeste mensen denken
beter na over wat ze opschrijven dan over wat ze zeggen. Bewaarde brieven kunnen
jaren later een ander licht werpen op de geschiedenis, ze kunnen heel gedetailleerde
informatie verschaffen over schijnbaar onbelangrijke dingen. Maar ze kunnen ook
laten zien hoe op hetzelfde moment vreselijke en aangename dingen het leven
beïnvloeden. In een brief die Lieneke op 3 februari 1946 aan haar vriendin in
Nederland schrijft is dat dubbele aspect goed te zien:
Marius is 1 februari weer op zijn school begonnen. 't Was gezellig hem 's
morgens thuis te hebben, maar 't is voor een gezonde man beter, als hij
geregeld werk heeft. [...] Feitelijk loopt ons leven hier heerlijk eenvoudig
omdat je hier lopen kunt in de oude spullen die je hebt en de kinderen op
blote voeten. Het voedsel stroomt ons toe [werd geregeld door Rapwi4],
zonder dat het ons enige moeite of kosten geeft. In 't gewone leven zouden
we nooit zulke lekkere patée's, preserved cheese, zalm enz. als dagel.[ijks]
boterham belegsel hebben! En als we de blikjes nag niet op hebben krijgen
we weer nieuwe voorraad. We hebben de laatste weken weer heel veel
gekregen, behalve die Rode Kruis pakjes meer blikken melk, havermout,
boter en eieren. En de vitamine pillen zijn erg goed. We voelen ons op het
ogenblik alle zes uitstekend. Vele mensen zijn er dan ook, die redeneren,
laat ons nog maar een poosje hier, de gebeurtenissen afwachten, nog enkele
jaren hier werken en dan naar Holland. Maar dat is nu juist de grote
schaduwkant van ons bestaan. De politieke onprettige sfeer die we om ons
heen weten, en die we lezen uit de blaadjes en we horen uit de radio, en
het telkens opschrikken door schieten.
Dit is een van de citaten uit de brieven die een goed beeld geeft van de impact van
deze specifieke periode op het leven van mensen in al haar complexiteit. Het gebrek
aan voedsel uit de Japanse bezetting is voorbij, de verwondering over de overdaad
is evident. Maar de schaduw die over het dagelijkse leven ligt is groot. Alleen brieven
kunnen daar achteraf zo gedetailleerd van getuigen. Maar ook hoe politieke
ontwikkelingen op het moment zelf door bewoners werden ervaren komt in de brieven
aan de orde. Op 27 november 1945 schrijft Lieneke aan haar vriendin in Nederland:
Het is voor ons zo moeilijk een juist inzicht in de toestand te krijgen. Wij
weten maar al te goed, hoe grondig de Inheemsen in deze jaren door de
Japse propaganda tegen ons opgehitst zijn. Als er hier direct een goede
bezetting was ge-
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weest in augustus, en de Japanners ontwapend zou er niets gebeurd zijn.
Nu maakt een groot deel van de Jappen gemene zaak met de Inlanders en
hebben deze lieden nu volop wapens en munitie. Maar waarom de
Nederlandse troepen niet mogen landen en waarom alleen de Engelsen
hier de lakens uitdelen, daar begrijpen we niets van. Alleen dit, dat we een
klein landje zijn, en afhankelijk van de politiek van de ‘big four’. Maar
onderwijl staan al onze levens op het spel. Wat doet een handjevol Britten
tegen 70 miljoen Inlanders?
Vaak onthullen brieven wat niet zo makkelijk in alle openbaarheid gezegd wordt.
Aan dezelfde vriendin in Nederland schrijft Lieneke op 20 november 1945:
Ik snak er naar hier weg te komen naar ons eigen land, waar misschien
armoede ons wacht, maar de familie leeft en jij bent er! O Iet, je weet niet
hoe blij ik daarmee ben. Want ik ben zo moe van alles, van al het ‘je
beheersen moeten’, van al het ‘sterk moeten zijn’. En dit is iets wat ik
alleen maar aan jou kan schrijven. De opgave van deze laatste jaren was
haast te zwaar.
In dezelfde brief staat: ‘Alles omtrent de toekomst is onzeker’. Het vat de situatie
waarin het gezin zich in het naoorlogse Indië bevond treffend samen. De oorlog was
weliswaar afgelopen, maar zoals in de brieven te lezen staat, was van vrede geen
sprake. Hoe het verder moest, met de kolonie en met het leven van dit gezin was
onzeker.
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‘Jij betekent alles voor mij’
Brieven van Jack en Corrie van Asdonck-Rötschke 1945-1946
Marjolein van Asdonck
Mijn man herinnert zich nog goed hoe hij als achtjarige jongen zijn ouders de
correspondentie van zijn oma en opa zag verbranden. Het was een van de laatste
uitdrukkelijke wensen van zijn opa geweest. Dat doet mij des te meer beseffen hoe
gezegend ik ben met de briefwisseling van mijn grootouders. Na de dood van mijn
opa en later mijn oma, heeft mijn vader de oude adjudantswoning aan het Kazerneplein
in Gorinchem leeggeruimd. Toen kwam ook het bundeltje met de briefwisseling van
mijn opa en oma van vlak na de oorlog tevoorschijn.
Jacques Willem van Asdonck (Rangkasbitoeng 1914-Gorinchem 1991) en Corrie
Jeanne Mathilde Rötschke (Meester Cornelis 1916-Gorinchem 1995) zagen elkaar
voor het eerst bij een tennisclub in het Batavia van eind jaren dertig. Indische jongens
en meisjes waren ze: mijn opa een tjampoeran van Javaans, Nederlands, Armeens
en Japans bloed en mijn oma een gadogado van onder meer Duitse en
peranakan-Chinese voorouders. Mijn oma zette direct haar zinnen op hem, knap en
goedlachs als hij was. De kennismaking leidde tot een huwelijk op 31 mei 1939 in
de kathedraal aan het Waterlooplein. Voor de grap bonden de bruiloftsgasten die
nacht een belletje onder het matras van het bruidsbed.
Mijn oma, Corrie, was tijdens de oorlog buitenkamper in Batavia en had de zorg
over haar twee kleine kinderen - mijn tante Bea en mijn vader Rudie - haar moeder
Oma Trees en haar geestelijk beperkte zus Tante Jaja. Mijn opa, Jack, was aan het
begin van de oorlog opperwachtmeester bij het KNIL,1 werd krijgsgevangen gemaakt
en gedwongen te werken aan de Birma-Siam spoorweg. Op 16 oktober 1942 werd
hij samen met de rest van de zogenaamde Java-Party2 met het schip Tacoma Maru
afgevoerd naar Thailand.
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‘Mijn liefste Daddy’
Na de capitulatie van Japan, drieëneenhalf jaar later, kwam het troepentransport van
de ex-krijgsgevangenen maar langzaam op gang. Mijn opa heeft nog ruim een half
jaar in Thailand moeten blijven voordat hij eindelijk op 25 maart 1946 zijn gezin
weer terugzag. De briefwisseling van mijn opa en oma stamt uit de periode september
1945 tot en met maart 1946. Mijn opa, toen 32 jaar, bevond zich in een kampement
voor ex-krijgsgevangenen in Petchaburry en vanaf eind januari in Bangkok. In het
begin komt de correspondentie moeilijk op gang, brieven komen niet aan en telkens
wordt geverifieerd welke brieven nu wel of niet zijn ontvangen. Brieven van hem
zijn steevast geadresseerd aan ‘Mijn eigen allerliefste vrouwtje’ en die van haar aan
‘Mijn liefste Daddy’, haar koosnaam voor hem die ik mij nog herinner uit mijn
kindertijd. Behalve dat de brieven een geschiedkundig beeld geven van de situatie
waarin zij - en duizenden anderen met hen - zich bevonden, geven ze ook een beeld
van de emoties die een jong echtpaar doormaakt in een oorlogssituatie, duizenden
kilometers van elkaar gescheiden. Voorzichtig aftastend stellen ze elkaar op de hoogte
van hun belevenissen van de afgelopen jaren en de chaos waarin ze op dat moment
zitten. Eerst mijn oma, toen 29 jaar. Ze schrijft:
Misschien heb je mijn brief van 28 september nu ontvangen. Daarin schreef
ik dat alles met ons in orde is, incluis onze meubels. Dat was vorige maand,
nu is alles veranderd. We zitten nu met Ma, Jaja en de kleintjes geëvacueerd
in de 10e Bataljon, we zijn onverwachts opgehaald en hebben 't hele huis
gesloten achtergelaten. De toestand buiten is erg onveilig voor Europeanen,
Menadonezen en Ambonezen. We hebben kans buiten door de vuile
Indonesiërs gehakt te worden, dit is met veel personen gebeurd. Zonder
schuld. Vooral de mannen, daar loeren ze op. 'T komt doordat de Jappen
hun Merdeka hebben gegeven en dat willen ze houden. 'T is hier een hele
rotzooi op het ogenblik. Ik hoop dat je niet te erg zal schrikken als je dit
leest. Na een week hoorden we dat alle achtergelaten woningen gerampokt
zijn, vooral in onze buurt, we zijn dus helemaal arm en zullen van voor af
aan moeten beginnen, als je terugkomt. Dat ik alles verloren heb kan me
niet zoveel schelen Daddy, als ons leven maar gered wordt en vooral de
kleintjes. Hier zijn we veilig omringd door onze militairen. 't Voornaamste
voor mij is dat God jouw leven sparen mag, want jij betekent alles voor
mij. Ik wacht hier iedere dag op je komst, want iedere dag komen er nieuwe
mannen, ook van Singapore. Weet je niet wanneer je overgebracht wordt?3
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‘Very good, number one’
Jack antwoordt. De berichtgeving over de bloedige chaos die op Java na de Japanse
capitulatie heerst, heeft inmiddels ook de ex-krijgsgevangenen in Thailand bereikt.
Het is voor hem als militair, als echtgenoot en vader frustrerend niet naar Java af te
kunnen reizen om zijn gezin veilig te stellen tijdens de bersiapperiode:
Hoeveel we er oak naar verlangen, we kunnen geen aap doen aan die
rotzooi. Het enige wat we kunnen doen is onszelf op peil houden en ons
klaar maken voor het groote werk straks. Denk niet moesjelief dat ik jullie
in deze rotzooi ook maar één ogenblik uit m'n gedachten heb. Ik ben wat
ruw met m'n woorden denk je zeker he moesjelief. Maar laat het maar zo
moes. Ik zit vol haat op het ogenblik over die kaffers daar bij jullie.4
Zijn kampjaren beschrijft mijn opa op een vrolijke manier. Zoals ik me dat uit mijn
jeugdjaren ook herinner: met een brede grijns en harde lach kon hij de ergste dingen
vertellen. Alleen op een landkaartje dat hij bijvoegt met de plaatsen waar hij de
afgelopen jaren in het oerwoud in Thailand heeft gezeten, noteert hij de aantallen
doden uit zijn ploeg. Jack:
Nou iets over m'n krijgsgevangenschap. De laatste maanden was ik
commandant geweest van een ploeg van zo'n 200 man op de grens van
Malaka en Siam, 800 kilometer zuid van Bangkok in het plaatsje
Srasasdani. De laatste weken werden de Japanners hoe langer hoe soepeler,
omdat zij hun einde voelden naderen. 3 Amerikaanse jagers kwamen er
plotseling. Nou wie het eerste weg was natuurlijk, die spleetogen en wij
smeerden 'm ook natuurlijk. Ik kwam ongelukkigerwijze naast zo'n vent
te liggen ergens in een klappertuin. Hij vroeg me het volgende: ‘Amerikaan
ka?’ zoals ze dat woordje altijd gebruiken in vragende vorm. ‘Yes’ zei ik,
waarop hij antwoordde: ‘No good’. Prompt antwoordde ik ‘Very good,
number one’. Hij kon me wel opeten op dat ogenblik als hij dat kon. Maar
van angst poepte hij bijna in z'n broek. Vooral toen de mitrailleurs
begonnen te knetteren. Ik zat 'm zelf even te knijpen maar toen ik zag dat
de vliegtuigen een doel hadden 500 meter van ons vandaan, was ik gerust.
Vanaf dat ogenblik zoekt die smeerlap me altijd om me een hijsch te geven,
maar het lukte jammer genoeg voor hem nooit.5
In Thailand maken de ex-krijgsgevangenen zich voor de zoveelste keer op om naar
huis te gaan. In december 1945 schrijft Jack:

Indische Letteren. Jaargang 24

191
Jullie zijn bijtijds verhuisd, weer met niks. Moesjelief, dat is erg beroerd, ik wou dat
ik jullie bullen mocht sturen, maar dat kan niet. Ik kan ze opsparen en straks in z'n
geheel meebrengen, maar wanneer?

Foto van Jack van Asdonck die hij naar Corrie stuurde in 1946 (privéarchief Ruud van Asdonck).

Ik weet het niet. Jij bent werkelijk een juweel van een vrouwtje en moeder. Wat jij
daar al zoo meemaakt met de kinderen is niets vergeleken met wat ik heb meegemaakt.
Ik vraag me soms af van waar je die moed en durf haalt. Je moreel is onverbrijzelbaar.
Je hebt meer moed in je dan 50 jongelui hier bij elkaar (sommigen dan) Want die
sommigen zijn bijna altijd dronken en zien helemaal de ernst niet in, en gevoelloos.
Ze realiseren zich niets van wat er op Java gebeurd en het laat hun steenkoud ook.
Ze zoeken een meisje hier op en vragen of ze mogen trouwen, die smeerlappen. Het
grootste gedeelte echter doet flink z'n best. We trainen zwaar, de diensten zijn hier
ook bergt nou, maar dat geeft allemaal niets. We hebben allemaal onze wapening
weer en worden in het gebruik daarvan goed geoefend en gehard voor straks. Ik zit
hier als instructeur bij een compagnie met flinke stevige jongens die voor niets bang
zijn of stil staan. Schieten kunnen ze verrot goed en zuiver en rausen ook. Daar zijn
behoorlijke mannetjesputters onder die met één klap iemand kapot kunnen slaan.6

‘Ik beloof het je’
Per brief wordt gecheckt hoe het met vrienden en bekenden gaat: leven broers en
zussen nog, waar is Guus gebleven, hij zat ook in krijgsgevangenschap. Waarom
schrijft niemand mij? Zijn ze me vergeten? Het is voor Corrie en Jack verschrikkelijk
moeilijk gescheiden te zijn. In hun uitzichtloze situatie is elke brief als een adem-
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teug waar ze het weer even op redden. Wanneer wordt Jack nou overgeplaatst naar
Java? Ondertussen zien ze om hen heen mannen en vrouwen die het niet meer op
kunnen brengen na de jaren van ellende - verlangend naar vrijheid en plezier - op
hun man of vrouw te wachten. Corrie en Jack zijn soms ook erg bang dat de ander
voor de verleiding zal zwichten. Corrie schrijft: ‘Zul je steeds flink en rein blijven
en je niet afgeven aan slechte dingen? Denk aan je gegeven woord! Ook ik beloof
het je.’
De ene keer stelt Jack Corrie gerust:
Je vroeg me één ding moesjelief en dat is sterk te blijven. Je kunt er op
aan hoor schatje. Je krijgt me terug zooals ik van je ben weggegaan. Zooals
je me terug wilt zien. Ik ben wat dat betreft zo koud als een steen hier en
niets bekoort me, geen enkel vrouwelijk wezen al zijn ze nog zo mooi en
aantrekkelijk. Voor mij is er maar één vrouw op aard die mij tot haar bezit
en eigendom heeft en er recht op heeft en dat ben jij moesjelief en niemand
maar dan ook niemand anders. Zwaar voor me omdat ik me bijna 4 jaar
heb moeten onthouden van mezelf, schrijf je. Nou moesjelief helemaal
niet. Ik verlang alleen naar jouw lichaam en je alles en verder zijn alle
vrouwen voor mij wat dat betreft dood. Als ik aan al die ellendige jaren
terugdenk, mijn krijgsgevangenschap en jouw alleenzijn in de klauwen
van de vijand geheel en al aan jezelf overgelaten, dan heb ik in het diepst
van mijn hart een ontzettend groot respect voor mijn vrouwtjelief die zich
op zo'n flinken en dapperen manier daar doorheen heeft weten te slaan.
Zou ik dan nog dergelijke stunts hier uithalen, dan was ik het leven niet
waard.7
Maar een andere keer is het juist Jack die de moed verliest:
Ik weet niet wat ik doen moet als ons geluk verbrijzeld werd. Ik hoor hier
zoveel mannen die een afpoeierings brief van hun vrouw ontvangen en
die gewoonweg zeggen dat ze een ander liefje hebben en dat het uit is.
Die mannen zijn hier gek geworden. Ben vriend van me kreeg een brief
van zijn vrouw. Zij leeft nu met een jongen van 19 jaar en is zelf 26. Het
is allemaal de schuld van dansen en muziek en huisfuifjes als de man er
niet is. Moesje, moesje houd je sterk ja. Ik kan zal en mag je niet missen.
Je bent de enige vrouw in m'n leven, door God gegeven. We zijn alleen
van elkaar en geen 3e persoon zal er tussen komen. Geloof niet aan praatjes
die ze rond strooien over mannen in Siam en geloof vooral geen anonieme
brieven. O moesjelief zeg me toch dat je me trouw zal blijven. Ik krijg
zo'n bang gevoel als ik aan die mannen denk, die hier geruïneerd zijn.
Vertrouw en bid tot God moesjelief al lijkt het leven nog zo wreed somber
en donker. De
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Corrie van Asdonck-Rötschke met haar twee kinderen Bea en Rudie. Deze foto stuurde ze aan haar
man Jack in Petchaburry (privéarchief Ruud van Asdonk).

wolken waaien op een goede dag voorbij en dan is het onze tijd van
vreugde, zonneschijn en geluk.8
Hij schrijft deze passage op 4 maart 1946. Eenentwintig dagen later, op 25 maart
1946, zou hij Corrie en hun twee kleuters Bea en Rudie weer terug zien in Batavia.
Na een plotseling, middernachtelijk vertrek op 19 maart en een vijfdaagse bootreis
met de M.S. Klipfontein wordt hij om acht uur 's avonds door een Engelse legertruck
afgezet. Het is, volgens zijn dagboek, de mooiste dag in zijn leven.

Eindnoten:
1 In juli 1949 werd Jack van Asdonck in Tjimahi beëdigd tot on derluitenant in het KNIL. Later
werd hij de laatste onderluitenant die nog in Nederland heeft gediend. Toen hij in 1969 de
actieve dienst verliet, verdween de rang van onderluitenant voorgoed uit de Koninklijke
Landmacht. Meer lezen over de bijzondere rang van onderluitenant in het KNIL kan in het
artikel ‘In orde! De laatste der onderluitenants’. In: Moesson, april 2006, p. 30.
2 De Tacoma Maru vertrok op 16 oktober 1942 met ongeveer 1600 krijgsgevangenen uit Tandjong
Priok naar Birma; deze groep krijgsgevangenen kwam van Java (10e Bataljon in Batavia) en
werd daarom wel de Java-Party genoemd. Onderweg brak dysenterie uit en de situatie aan boord
was erbarmelijk. Route: via de rede van Singapore, de rede van Pinang verder naar Rangoon,
Moulmein en Thanbyuzayat. Van daar werden de krijgsgevangenen over verschillende kampen
verdeeld om aan de Birma-Siam spoorlijn te werken.
3 Batavia-C., 25 oktober1945.
4 Petchaburry, 15 december 1945.
5 Petchaburry, 15 december 1945.
6 Petchaburry, 11 december 1945.
7 Bangkok, 1 februari 1946.
8 Bangkok, 4 maart 1946.
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De biograaf en de brief
Frank Okker
Deze week is het alweer acht jaar geleden dat mijn eerste Indische biografie verscheen,
Dirksland tussen de doerians, over leven en werk van Willem Walraven. Gezien de
reputatie van Walraven als een van de grootste epistolaire talenten uit de Nederlandse
literatuur, vormden zijn brieven een uiterst belangrijke bron voor mijn boek. Het
ging daarbij om honderdeenentwintig brieven, die hij vanuit het toenmalige
Nederlands-Indië stuurde naar zijn familie in Dirksland op Goeree-Overflakkee en
naar zijn vrienden in de kolonie zelf. Van die brieven waren er honderdtwintig al
gepubliceerd, wat betekent dat ik slechts één zogenaamd nieuwe brief gevonden heb.
Na de publicatie van mijn boek kwam er nog een kort briefje boven water, maar dat
is het lot van elke onderzoeker. Naast de brieven van Walraven zelf heb ik ook nog
tal van brieven gebruikt, afkomstig van verwanten en vrienden die over hem of over
zijn omstandigheden schreven, maar daar zal ik in dit kader niet nader op ingaan.
Hier gaat de aandacht uit naar de brieven die deel uitmaakten van de documentatie
voor mijn nieuwe boek: Tumult. Het levensverhaal van Madelon Székely-Lulofs. Wat
waren dat voor brieven? Na het nodige speurwerk, waar ik hierna wat meer over zal
vertellen, beschikte ik over enkele tientallen brieven van de schrijfster zelf. Ook had
ik ongeveer een zelfde aantal brieven van haar tweede echtgenoot László Székely.
Dit maakt al de eerste lacune zichtbaar, want van haar eerste man, Hein Doffegnies,
was er geen enkele brief overgeleverd; hij had gelukkig wel zijn herinneringen aan
zijn vrouw en familie op papier gezet. Van de moeder van Madelon, Saar
Dijckmeester, kreeg ik ruim vijftig brieven in handen. Dat pakket stond in schril
contrast tot de enkele brieven van Claas Lulofs, de vader van de schrijfster. Toch
waren die laatste, wat de inhoud betreft, veel interessanter.
Een belangrijke bron vormden ook de brieven van de familieleden van de schrijfster
aan elkaar. Aangezien Madelon al in 1958 overleden is, zijn er niet zoveel mensen
meer in leven die haar nog gekend hebben. Maar in een aantal gevallen hebben haar
directe familieleden hun herinneringen aan de schrijfster of aan haar ouders
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vastgelegd in brieven aan hun kinderen. Zo'n schrijven is als bron buitengewoon
waardevol, ook al ging het in dit geval maar om enkele brieven.
Ten slotte heb ik zelf veel gecorrespondeerd met collega-schrijvers van Madelon
en anderen die van haar activiteiten en omstandigheden op de hoogte waren.
Aangezien het hier om herinneringen van meer dan vijftig jaar geleden gaat, kon het
geen kwaad om het geheugen van de correspondenten wat op te frissen, ook als het
professionele schrijvers en journalisten betrof. Vaak kreeg ik de benodigde informatie
pas na een tweede, toelichtende brief of een telefoongesprek. Dit tamelijk
arbeidsintensieve onderzoek leverde me nog eens enkele tientallen brieven op van
zeer uiteenlopende lengte en inhoud. Bovendien was er bij dit deel van het onderzoek
een zekere haast geboden. De meeste correspondenten waren ver over de tachtig en
een aantal zelfs over de negentig. Een van de auteurs die mij, enkele jaren voor zijn
overlijden, zeer nuttige informatie verstrekte was Theun de Vries.

Vindplaatsen
Hoe ben ik aan die brieven gekomen? Anders dan bij Walraven waren er van Madelon
geen brieven gepubliceerd. Ik was dus aangewezen op archiefonderzoek en contacten
met haar naaste familieleden.
De eerste vindplaats was het Letterkundig Museum. Hier berusten enkele tientallen
brieven van Madelon zelf. Het gaat dan vooral om haar correspondentie met Herman
Robbers, redacteur van Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, waarin veel van haar
verhalen verschenen, en directeur van Elsevier, de uitgever van haar voornaamste
boeken. Van de overige noem ik hier alleen haar drie korte brieven aan Menno ter
Braak. Voor het inzien van die brieven vroeg ik uiteraard toestemming aan de familie
van de schrijfster. Maar er waren ook nog enkele brieven van Madelon aan haar
collega-schrijfster Marie-Louise Doudart de la Grée, die in het zogenaamde
‘rodestippenarchief’ van het Letterkundig Museum liggen. Voor het raadplegen van
die teksten is nog een extra toestemmingsronde nodig, namelijk van de familie van
de ontvanger. Die heb ik met succes doorlopen. De inhoud van die brieven maakte
dat zeker de moeite waard. Het Letterkundig Museum beschikt ook nog over een
nietgeordende collectie van Madelon, die in tien verhuisdozen is opgeslagen. Daarin
zitten talloze documenten waaronder ook een aantal belangrijke brieven van en over
haar vader. Ze hebben vooral betrekking op de tijd dat Claas Lulofs resident was van
Nieuw-Guinea. Ten slotte vond ik daar enkele jaren later, toen uitgeverij Querido
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Madelon Székely-Lulofs in Nederland, 1958 (collectie KITLV 15384).

haar archief aan het Letterkundig Museum overdroeg, nog de briefwisseling tussen
Madelon en haar latere uitgeefsters Alice von Eugen en Tine van Buul. Hoewel er
van Madelon zelf slechts enkele brieven bewaard zijn gebleven, leverde ook deze
vondst mij veel informatie op over haar literaire activiteiten.
Verreweg de meeste brieven, zo'n honderdtwintig stuks, kreeg ik in bruikleen van
de familie van de schrijfster. Hier ging het om de briefwisseling tussen Madelon en
haar tweede man László Székely. Het echtpaar woonde van 1927 tot 1930 in Telok
Dalam op Sumatra, maar van tijd tot tijd ging Madelon met hun dochtertje naar
Brastagi om daar van het koele bergklimaat te genieten. In die perioden schreven ze
elkaar zeer frequent en dat zijn bijzonder openhartige brieven. In de jaren dertig, als
Madelon en Székely in Boedapest wonen, reist de schrijfster geregeld naar Nederland
voor haar werk of familiebezoek. Uit die tijd zijn echter alleen de brieven van Székely
overgeleverd. Dat geldt ook voor de briefwisseling uit de bezettingstijd, die Székely
in Hongarije doorbracht terwijl Madelon en hun dochtertje in Nederland woonden.
Ook kreeg ik van de familie twee doosjes, gevuld met vijftig brieven van Saar
Dijckmeester, de moeder van de schrijfster. Vrijwel al deze brieven zijn na de Tweede
Wereldoorlog geschreven.
Sporadisch ontdekte ik in andere archieven correspondentie van of over Madelon.
Dankzij een tip van Herman Langeveld, de biograaf van Hendricus Colijn, vond ik
in het VU-archief een boeiende brief van Madelon vanuit Telok Dalam aan de
minister-president, die een goede vriend van haar vader was. Ook trof ik in het
Persmuseum een mooie en uitgebreide brief van haar aan, gericht aan Sem Davids,
destijds redacteur van De Groene Amsterdammer, een blad waaraan Madelon geruime
tijd meewerkte. Er werd mij zelfs door een handelaar uit Amsterdam een brief te
koop aangeboden. Ik ben op het aanbod ingegaan, omdat ik de prijs van twintig euro
bijzonder schappelijk vond. Ik heb er nooit spijt van gehad, want het was een
belangrijke brief.
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Leesbaarheid
Het is natuurlijk ook van belang in welke staat je de brieven aantreft. Dat was zeer
verschillend. Madelon beschikte gelukkig over een goed leesbaar handschrift en later
typte ze al haar brieven. Dat laatste gold ook voor Székely en dat was, gezien zijn
aantekeningen in de marge, maar goed ook. Ter negatieve compensatie waren de
brieven van Madelons moeder bijna onleesbaar. Saar Dijckmeester had, als gevolg
van haar verblijf in een Jappenkamp, een ernstige oogkwaal opgelopen. Vervolgens
had ze zichzelf een nieuw soort schrift aangeleerd, waarin de letters helaas vrijwel
nooit een overeenkomstige vorm bezaten. Een schrale troost was dat Madelon het
handschrift van haar moeder ook zelden kon lezen. Met veel inspanning is het me
uiteindelijk gelukt de inhoud van al die vijftig brieven te ontcijferen.
Een heel ander probleem ondervond ik bij de brieven van Madelon aan Herman
Robbers. De Elsevier-redacteur leed, aan wat ik maar zal noemen, een ver
doorgevoerde vorm van discretie. Dat bracht hem ertoe om alle namen in de brieven
van Madelon met een donkere pen onleesbaar te maken. Vrijwel onleesbaar, moet
ik zeggen. Op de studiezaal van het Letterkundig Museum staat helaas geen lichtbak,
maar door de brief tegen het elektrisch licht te houden, viel de oorspronkelijke naam
meestal wel te reconstrueren. De naam van de strenge criticus van een Haagse krant,
bestaande uit twee korte woorden, moest haast wel Ter Braak zijn. En uit de context
viel gelukkig steeds af te leiden of dat vermoeden klopte.

Gebruik
Ten slotte dient zich de vraag aan hoe je de informatie uit die brieven kunt gebruiken
als documentatie voor je boek. Het komt zelden voor bij een historische briefwisseling
dat je de brieven van beide correspondenten terugvindt. Bij de briefwisseling tussen
Herman Robbers en Madelon bleven, op één uitzondering na, alleen de brieven van
de schrijfster bewaard. Tegenover de vijftig brieven van Saar Dijckmeester staat er
niet één van Madelon. Gelukkig valt dat gemis meestal wel op te vangen. Madelon
vatte de brieven van Robbers, die ze als haar voornaamste literaire leermeester
beschouwde, steeds nauwkeurig samen. En Saar Dijckmeester ging, vóór en na de
waslijst van klachten over haar gezondheid en allerlei materiële moeilijkheden,
uitvoerig in op de vaak schokkende feiten die haar oudste dochter aan haar had
voorgelegd.
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Het blijft uiteraard noodzakelijk de informatie afkomstig uit de brieven, aan te vullen
of te verifiëren aan de hand van andere bronnen. Voor mijn biografie van Madelon
maakte ik ook gebruik van getuigenverklaringen (bijvoorbeeld gesprekken met haar
oudste dochter en oud-redacteuren van Elsevier), autobiografische aantekeningen
van de schrijfster zelf, de al genoemde herinneringen van haar eerste man, de
autobiografie van haar latere uitgever Ted Klautz en nog heel veel andere documenten.
Zelfs het aankoopbewijs van een Electrolux ijskast in zeewaardige verpakking vormde
een belangrijk gegeven. Hoe dat precies zit, valt na te lezen in mijn boek.
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De Amerikaanse correspondentie
Brieven van Rogier Boon en Tjalie Robinson
Florine Koning
Tijdens het schrijven van het boek over de Pasar Malam van Tong-Tong kon ik
gebruik maken van privécorrespondentie van Rogier Boon. Daaronder bevindt zich
een briefwisseling tussen Rogier Boon en zijn vader Tjalie Robinson (pseudoniem
van Jan Boon). Rogier noemde het zijn ‘Amerikaanse correspondentie’. In vijf
stofmappen bewaarde hij de doorslagen van de brieven die hij Tjalie Robinson stuurde
alsmede de antwoorden die hij ontving, uit de jaren 1963-1966. In die periode verbleef
Tjalie, de hoofdredacteur van het Indische tijdschrift Tong-Tong en
mede-initiatiefnemer van de Pasar Malam Tong-Tong (later Pasar Malam Besar) in
Den Haag, met zijn gezin in Amerika. De correspondentie bevat ook enkele brieven
van Rogier Boon aan Ivonne Niggebrugge en Lilian Ducelle (respectievelijk de
tweede en derde echtgenote van Tjalie Robinson).
Rogier Boons ‘Amerikaanse correspondentie’ vormt een unieke bron voor de
geschiedenis van de Pasar Malam Besar, de huidige Tong Tong Fair, en het blad
Tong-Tong, tegenwoordig Moesson. De Pasar Malam Besar wordt in die tijd door
het tijdschrift georganiseerd. De brieven vertellen over de gang van zaken op het
kantoor van Tong-Tong en over de voorbereidingen voor de Pasar Malam Tong-Tong.
We lezen hoe Rogier Boon en zijn vrouw Ellen Derksen het tijdschrift draaiende
houden en hoe het tweetal jaarlijks vol overgave de Pasar Malam Tong-Tong
organiseert. De voorbereidingen voor de al maar groeiende Indische happening leggen
steeds meer beslag op hun tijd. In zijn brieven beschrijft Rogier de sfeer en de
dagelijkse beslommeringen op kantoor op vaak komische wijze. De medewerkers
van het tijdschrift komen in zijn brieven tot leven; de lezer maakt kennis met ‘Teng’,
‘Pop’, ‘Haas’, ‘Teertje’, ‘Cat’ en anderen.
De correspondentie van Rogier en Tjalie maakt duidelijk hoezeer het tijdschrift
en de Pasar Malam Tong-Tong vervlochten zijn. In 1965 geraakt Tong-Tong in de
problemen. De groei lijkt uit het blad te zijn en in 1965, wanneer Tjalie gaat schrijven
over het moderne Indonesië, kalft het abonneebestand in rap tempo af. Terwijl de
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betrekkingen tussen Nederland en Indonesië normaliseren en Nederlandse kranten
en tijdschriften weer in Indonesië verkocht mogen worden, blijft Tong-Tong, als enig
Nederlands tijdschrift, verboden. Tjalie hoopt dat de Pasar Malam zijn tijdschrift
financieel kan bijstaan, maar dat blijkt niet zo. Uiteindelijk gaan het tijdschrift en de
Pasar Malam in 1967 uit elkaar, omdat Tjalie vreest dat een onrendabele Pasar Malam
zijn noodlijdende blad ten onder zal brengen. De organisatie van de Pasar Malam
wordt ondergebracht in Stichting Tong-Tong.

Een klein verhaal
De volgende citaten vertellen een klein verhaal rond de zesde en zevende Pasar
Malam Tong-Tong, respectievelijk van 26 tot en met 28 juni 1964 en van 30 juni tot
en met 3 juli 1965, en het tijdschrift Tong-Tong. Ter voorbereiding van de Pasar
Malam bezoeken Rogier en zijn vrouw Ellen de American Food & Agriculture
Tentoonstelling in de RAI, op de dag dat Kennedy wordt vermoord. Rogier is verrukt
van de luxe waarmee de beurs is omgeven.

25 november 1963, Rogier aan Tjalie
We hebben wel veel leuke ideeën opgedaan wat standbouw betreft. Ook
is er een ding wat eventueel het volgende jaar erg rame [druk] kan worden
dat zij hadden. Ze hadden nl een stand waar de jeugd zelf mocht koken
met allerlei speciaal voor de jeugd verpakte materialen zoals meel enz. En
daarna kon men dan proeven wat de lui hadden gebrouwen. Om je rot te
lachen gewoon die misvormde scheve taartjes enz. enz. Maar jullie kennen
de rakoes blanda [Hollandse inhaligheid] natuurlijk nog wel om er zeker
van te zijn dat het daar zwart was van de mensen om deze producten
zomaar voor noppes op te vreten. Ze stonden er gewoon voor in de rij!
Nou ja overal waar maar een gratis graantje kon meegepikt worden stonden
lange rijen. Bijvoorbeeld de stand waar die lui het publiek de Am. Kip
laten proeven. Je kon daar dan een kleine kippepoot meepikken, lekker
gebakken en gefinished in een of andere relish. Wat ook bijv. een verduveld
leuke stand kan worden, zij hadden dat ook, dat is een zogenaamde
Bar-B-Q stand. Ze hadden daar een soort van coral gebouwd met
ruw-houten omheining en daarin gewone lange ruwhouten tafels met lange
ruwe banken en stukken boomstam. En daar werd in een hoek van dit
‘restaurant’ boven een
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grote bak met arang [houtskool] ge-bar-b-qued. [...] Dit kunnen we volgend
jaar eigenlijk ook zelf doen. [...] Wat erg lollig is was dat die Yanks veel
met ronde stands werkten. Dat moeten we eigenlijk ook meer doen. Maar
dat kan je eigenlijk alleen als je van te voren een plattegrond ontwerpt en
de klanten kunnen gewoon een door jou ontworpen en geplaatst hokje
kopen.
De druk op de voorbereidingen van de Pasar Malam hebben niet alleen te maken
met praktische zaken. Ook de financiële situatie van het tijdschrift Tong-Tong wordt
aan het succes van de Pasar gekoppeld.

8 mei 1964, Rogier aan Tjalie.
Hij [Cat] zit ons vreselijk achter de broek aan om de Pasar Malam maar
goed te laten slagen. (Verleden jaar bracht de Pasar Malam een 15 mille
op). Maar doordat we begonnen met een verlies van 8 mille bleef er alleen
maar 7 mille over. Maar hij zegt ons de hele tijd dat de PM een financieel
succes MOET worden omdat hij dat kreng al voor 15 mille op de
jaarbegroting heeft staan. En als we dat bedrag niet halen dan kloppen zijn
boeken aan het eind v/h jaar dus niet meer en staan we met een verlies.
[...]
Vanuit Amerika leeft Tjalie mee. Samen met Rogier importeert hij vruchtensappen.
Ze komen pas drie dagen voor de Pasar Malam Tong-Tong in Nederland aan,
ongemengd.

23 juni 1964, Rogier aan Tjalie
Ik heb nu nog 3 dagen de tijd om de boel te mengen. MET DE HAND!!
Want er is geen enkele bottelarij die op het ogenblik tijd heeft hiervoor!
We hebben toevallig JUIST DIT JAAR een vrij mooie zomer. [...] Gelukkig
bestaat er nog een vent als Tonnie Knuivers. Vanaf vanavond ga ik bij
hem van zijn deegmachines gebruik maken. Om die syrup met glucose te
mengen. Ik loop nu al op mijn wenkbrauwen en kan die 90 gallon niet
meer met de hand mengen. De PM is tot nu toe vrij aardig gegaan en
daarom denk ik maar dat dit dan ook nog wel zal gaan. [...] Wel luitjes dit
is alles. Solong en duim voor ons dat de PM een succes wordt. Anders is
alles ‘voor niets’ geweest...
Voordat Rogier zijn brief van 23 juni op die manier besluit, had hij zich beklaagd
over de medewerking van de Tong-Tong medewerkers. Ellen en hij hebben het gevoel
er alleen voor te staan.
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23 juni 1964, Rogier aan Tjalie
We hebben het op het ogenblik zo druk met de PM dat er van schrijven
of zelfs maar beantwoorden van brieven weinig komt. [...] Op het ogenblik
zijn Ellen en ik bij wijze van spreken dag en nacht in touw voor die verd.
PM. [...] Een ding weten Ellen en ik wel hoor. De eerstvolgende PM maken
we voor eigen zak. Dit zaakje is vrij aardig verlopen dit jaar TOT NU TOE
maar we doen dan ook alles zelf. Van TT geen pintje medewerking.
De situatie tijdens de Pasar Malam blijkt niet anders te zijn geweest.

8 juli 1964, Rogier aan Tjalie.
[...] Jullie kunnen begrijpen dat Ellen en ik niet direct prettige herinneringen
hebben aan deze Pasar Malam. We hebben werkelijk vanaf het begin tot
aan het eind alles ZELF en in ONS EENTJE gedaan en de rest van TT
gaat vroeg naar huis en kruipt lekker vroeg onder de wol. En je krijgt tot
nu toe nog steeds maar dingen te horen dat dit of dat nou niet direct smooth
is verlopen. Of dat we af en toe met geld smeten ... Well dat was dan de
Pasar Malam. Ik hoop dat de volgende als die tenminste door gaat een
groter succes wordt maar dan moeten we echte capabele mensen hebben
anders is het niets.
Twee weken later reageert Tjalie op Rogiers suggestie de Pasar en Tong-Tong los te
koppelen.

24 juli 1964, Tjalie aan Rogier
Wat je idee betreft van het organiseren van de P.M. zelf. Denk erom, dat
je veel meer aan Tong-Tong vastzit dan je wel beseft: het gebruik van alle
publiciteit in TT wordt natuurlijk een betaalde geschiedenis als het niet
meer door TT zelf gedaan wordt. Alle oproepen, berichten, enz. Ook zal
je, als je de naam Tong-Tong gebruikt, hierdoor toch in een scheve positie
raken [...].
Na een bezoek aan Indonesië in 1965 reist Tjalie via Nederland naar Amerika. Na
twee Pasars te hebben gemist is hij aanwezig op de zevende Pasar Malam. Tjalie is
een maand in Nederland en er wordt gesproken over het uitgeven van boeken in een
Moesson-reeks en over de Pasar. Rogier doet verslag aan Tjalie's echtgenote die in
Amerika is gebleven.
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25 juli 1965, Rogier aan Lilian Ducelle
Het is werkelijk een hectic month geweest met hem hier over de vloer.
Veel verschrikkelijker als in maart j.l.! Die kerel zit zo verschrikkelijk vol
ideeën en plannen dat hij ze allemaal tegelijk wil realiseren. En het
vervelende is dat hij met sommige dingen als een blad in de wind omdraait.
Bijv. in maart was hij vol over die Moesson-reeks. Toen wilde hij liefst
elke maand met een nieuwe titel verschijnen. Ellen en ik wezen hem op
de komende PM en dat we daar teveel werk aan zouden hebben om
werkelijk helemaal achter dat boekenplan te zitten. Toen zei [Tjalie]: ‘Dan
moeten we de PM maar opdoeken!’ Ellen en ik schreeuwden meteen
‘Neen’, dan zoeken we desnoods financiers en doen we het op eigen houtje.
(Dat vond de Ouwe dan toch ook weer te gortig.)
Nu heeft hij de PM gezien in de Houtrust, heeft met eigen ogen gezien
wat voor een enorm succes dat IS, en dat we er werkelijk mee door moeten
gaan en de Oude Heer is nu helemaal PM-minded.
Tong-Tong gaat in 1965 lezers verliezen als gevolg van Tjalies artikelen over
Indonesië. Rogier schrijft zijn vader hoe een medewerker van de ambassade, Wijarto,
over Tong-Tong denkt.

9 juni 1965, Rogier aan Tjalie
Ik snap dus werkelijk de Tong-Tong en Tjalie niet wat hij wil bereiken
met zijn Tong-Tong-artikelen, zei Wijarto keer op keer. Indonesia is zo
veranderd, de Indonesiër is zo veranderd dat er alleen maar rotzooi komt
als er werkelijk grote groepen Indo's zou komen. Al die verhaaltjes in
Tong-Tong over baboes en djongos [bediende] bijv. waarvoor moeten die
in Tong-Tong staan. Bij ons tegenwoordig bestaat dat verschil niet meer.
Iedereen is saudara [familie] van mekaar en dat verschil wat jullie maakten
tussen hoog en laag is er niet meer. De verhaaltjes in Tong-Tong erover
storen ons heel erg daardoor. En die verhalen over het KNIL ook.
Inmiddels heeft Tong-Tong enige tienduizenden guldens schuld aan de drukker en
dreigt faillissement. Vanuit Amerika probeert Tjalie de ondergang van zijn tijdschrift
af te wenden. In brieven aan zijn zoon en schoondochter wijst Tjalie erop dat hij niet
voor niets in 1962 een Tong-Tong Handelsmaatschappij heeft opgericht.
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8 januari 1966, Tjalie aan Rogier
Bladen met 20.000 abonnees zijn niet eens leefbaar! Daarom heb ik er een
n.v. Publiciteits en Handel Mij van gemaakt.

De Amerikaanse correspondentie.

Tjalie is ervan overtuigd dat de Pasar Malam een groot succes moet kunnen zijn
waardoor zijn blad kan worden gesteund.

14 maart 1966, Tjalie aan Rogier
[...] Ik blijf b.v. per sé geloven in grotere kansen voor diverse Aziatische
marktproducten op de Europese markt als de Aziatische landen er ooit toe
zouden komen een ‘show case’, een markt-plaza, te openen in Europa.
Juist nu er zo'n hoogconjunctuur is in Europa zal een Aziatische ‘pasar’
het góed móeten doen: onze tongtong pasar malam. [...] Als Tivoli in
Kopenhagen het doen kan, zal een Aziatische Tivoli in Holland (overdekt)
het ook móeten doen (en beter nog) met Japanse, Chinese, Indonesische,
Burmese, Indiase, enz. enz. paviljoens [...].
Uiteindelijk besluit Tjalie Robinson medio 1966 terug te keren naar Nederland om
zich weer volledig met zijn Tong-Tong bezig te houden. Aanvankelijk wil hij de
Pasar Malam Tong-Tong zelf organiseren maar drie maanden voor aanvang van de
Pasar Malam van 1966 (van 22 tot en met 25 juni) vraagt hij toch zijn zoon Rogier
en schoondochter Ellen dat weer te doen. Een jaar later gaan Tong-Tong en de Pasar
Malam Tong-Tong uit elkaar en gaan Rogier en Ellen het evenement zelf organiseren.
Hiermee eindigt de tijd dat het tijdschrift de Pasar Malam organiseerde. De organisatie
van de Pasar wordt ondergebracht in de Stichting Tong-Tong.
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Indische letteren in Amsterdam
Op vrijdagavond 23 oktober, de openingsavond van Nederland leest ... Oeroeg, is
de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde gastprogrammeur van een avond
Indische letteren in de Openbare Bibliotheek Amsterdam.
19.30 uur

Welkom door Hans van Velzen en
inleiding door Peter van Zonneveld.

19.45 uur

Pamela Pattynama: ‘Al wat je ooit zag
of hoorde, is anders’, van Oeroeg tot
Sleuteloog, over de verschillen en
overeenkomsten tussen de twee romans
van Hella Haasse, de beeldvorming over
Indië en de rol van de publieke
herinnering.

20.15 uur

Presentatie van de nieuwe roman De man
van gas en licht van Nicolette Smabers.
Een gerepatrieerde familie droomt van
Californië, land van zachte winters en
warme zomers. Evenals in eerder werk
van Smabers staat het zwijgen binnen een
familie centraal.

20.30 uur

Pauze

21.00 uur

Wim Willems: Schrijven uit zelfbehoud.
Na de biografie van Tjalie Robinson
verscheen onlangs de brievenbundel
Schrijven met je vuisten, brieven van
Tjalie Robinson.

21.30 uur

‘Ik hoor hier niet bij’, Indische stemmen
in de literatuur, rondetafelgesprek onder
leiding van Kester Freriks en Sylvia
Dornseiffer.

22.00 uur

Afsluiting van de avond door Peter van
Zonneveld.

Er is een boekenstand ingericht vanaf 18.00 uur. In de pauze van het programma
en tijdens de nazit signeren Nicolette Smabers en Wim Willems.
Plaats: Theater van het Woord, Centrale Openbare Bibliotheek, Oosterdokskade
143, Amsterdam. 10 minuten lopen vanaf liet centraal station. Elke 10 minuten een
Stop/Go-bus vanaf het CS. Parkeren kan in de naastgelegen parkeergarage Oosterdok
Parking. Zie ook www.oba.nl.
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Toedang: gratis. Reserveren aan te raden: 020-5230801 of klantenservice@oba.nl.
Voor meer informatie over het programma: www.indischeletteren.nl.
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Uitnodiging Bronbeek-symposium
Op zondag 8 november 2009 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse
Letterkunde haar jaarlijkse Bronbeek-symposiums. Dit jaar is het onderwerp:
Ooggetuigen van de Indische geschiedenissen. Het programma is als volgt:
10.30 uur

Ontvangst met koffie.

11.00 uur

Opening door de voorzitter.

11.10 uur

Olf Praamstra: ‘Het wrede Paradijs’.

11.30 uur

Bert Paasman: Reynier Adriaensen en de
Bantamse oorlog (1682-1684).

11.50 uur

Fred Lanzing: Een Japanse luitenant.

12.10 uur

Lisette Lewin: Het postkoloniale
wereldje.

12.30 uur

Lunch

14.15 uur

Vilan van de Loo en Han Kwee: Uit het
Chinees filmarchief.

14.40 uur

Hannie Kleinbos: kind van een
NSB-vader in lndië. Interview door Vilan
van de Loo.

15.00 uur

Theepauze

15.35 uur

Interview met Hella Haasse door Peter
van Zonneveld.

16.15 uur

Discussie en afsluiting.

17.00 uur

Borrel

In de pauze bestaat de gelegenheid om het museum te bezoeken.
Plaats: Bronheek, Congres- en Reüniecentrum Kumpulan, Velperweg 147, 6824
MB Arnhem. Bronheek is te bereiken met bus 3 (Trolleybus) vanaf station Arnhem.
Toegangsprijs: €13,00 inclusief koffie, thee en een borrel.
Lunch: Als u de lunch in Bronbeek wenst te gebruiken, dan kunt u dat aangeven op
het inschrijfformulier. Een portie nasi rames kost €13,00. Dit bedrag dient evenals
de toegangsprijs van te voren te worden betaald. Zie verder het inschrijfformulier.
Nadere informatie: tel. 0172-416 272 of e-mail: secr.indletteren@12move.nl
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[Nummer 4]
Redactioneel
In ‘Een Indische jeugd of een jeugd in Indië’ (Indische Letteren maart 2009) ging
Inge Dümpel in op het ontbreken van jeugdboeken waarin zij zich als Indisch kind
kon herkennen. Zij vroeg de redactie van Indische Letteren om een Indische blik en
Indische thema's. Met Sylvia Dornseiffer stelde zij de lezingenmiddag Ik zie, ik zie
wat jij niet ziet samen die op 11 september 2009 in Leiden plaatsvond. De column
die Ricci Scheldwacht, als eerste gast, uitsprak, is in dit nummer opgenomen. In het
maartnummer wordt de volgende uit de reeks opgenomen.
Voor de vierde keer organiseerde de CPNB afgelopen najaar de campagne
Nederland Leest. Deze keer stond Oeroeg van Hella Haasse centraal, dat een
universeel thema over cultuurverschillen behandelt en het was de bedoeling dat
iedereen er met elkaar over in discussie ging. Op 23 oktober 2009 leverde Indische
Letteren daaraan een bijdrage door de openingsavond in de Centrale Openbare
Bibliotheek in Amsterdam te organiseren. Die avond spraken Pamela Pattynama en
Wim Willems en vond de presentatie plaats van de nieuwe roman van Nicolette
Smabers De man van gas en licht. De avond werd afgesloten met een gesprek met
de deelnemers en ging behalve over de banvloek die Tjalie Robinson uitsprak over
Oeroeg, vooral over het buitenstaandersmotief van zowel Hella Haasse, Tjalie
Robinson als Nicolette Smabers.
De redactie van Indische Letteren eert op deze plaats Hella Haasse als de grootste
naoorlogse Nederlandse schrijfster van een literair hoogstaand, omvangrijk en divers
oeuvre. Bijna 25 jaar is zij abonnee van ons blad en trouwe vriendin van onze
Werkgroep. Peter van Zonneveld zei in Vrij Nederland van 17 oktober 2009, dat het
fascinerend is om te zien hoe Hella Haasse zich in de loop van haar leven rekenschap
heeft gegeven van haar verhouding tot Indië. Van de laatste zinnen van Oeroeg, ‘ben
ik voorgoed een vreemde in het land van mijn geboorte, op de grond vanwaar ik niet
verplant wil zijn?’, tot de roman Sleuteloog die vijftig jaar later zou verschijnen.
Daarin verwoordt ze het besef dat ze nooit echt deel heeft uitgemaakt van de
Nederlands-Indische wereld: ‘Nu is de navelstreng doorgesneden’. Een moedige en
voor
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Fofo: Jerry Bauer
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de schrijfster pijnlijke conclusie van een levenslange zoektocht naar wat Indië voor
haar heeft betekend.
Op het Bronbeeksymposium van 8 november j.l. kon Hella Haasse helaas niet
aanwezig zijn, maar door een interview dat Peter van Zonneveld vooraf had
afgenomen en waarin zij de aanwezigen rechtstreeks toesprak, was Hella Haasse
toch de eregaste van de dag.
Op 1 november 2009 werd Rudy Kousbroek 80 jaar geleden geboren in Pematang
Siantar op Sumatra. Kousbroek is ziek. Zoals hij zelf in een groot NRC interview
zei ‘Er valt niets verstandigs over te zeggen. Schrijf maar gewoon op: hij is op sterven
na dood’. In zoals hij zelf zegt ‘de extra tijd die me gegeven is’ heeft Rudy Kousbroek
het boek Medereizigers. Over de liefde tussen mensen en dieren, geschreven en
verscheen ook de briefwisseling die hij van 1955 tot 1974 onderhield met de schrijver
Willem Frederik Hermans (1921-1995). Ook schreef hij regelmatig een column voor
het Indonesië magazine Archipel. Voor de Indisch-Nederlandse letterkunde zijn de
herinneringen aan zijn jeugd in Nederlands-Indië van blijvend belang, evenals zijn
felle polemiek met Jeroen Brouwers, zijn bewonderende artikelen over o.a. Tjalie
Robinson, Noto Soeroeto en Sutan Sjahrir en zijn kritische essays, gebundeld in Het
Oost-Indisch Kampsyndroom uit 1992.

Indische Letteren. Jaargang 24

210

Zwany (Aya) Zikken werd op 21 september 1919 in Epe (Gelderland) geboren. Toen
ze zes jaar oud was, reisde ze met de familie naar Nederlands-Indië. Ze woonde daar
onder andere op Java en Sumatra. Ze was een klasgenote van Hella Haasse in Batavia.
Ter gelegenheid van haar negentigste verjaardag verscheen bij uitgeverij Atlas een
gebonden jubileumuitgave van de roman De atlasvlinder, Zikkens bekendste werk
uit 1958. Anno nu, meer dan vijftig jaar later, is ook deze roman de moeite van het
(her)lezen waard. De laatste jaren heeft zij een groot publiek in Volkskrantcolumns
droogkomisch op de hoogte gesteld over ouder worden, het vergeten van dingen en
de lichamelijke achteruitgang. Een voorbeeld. Die kampeerder, je weet wel. Als
schrijfster Aya Zikken en een vriendin even een naam van iemand niet meer weten,
noemen ze die de kampeerder.
Hella Haasse, Rudy Kousbroek en Aya Zikken wensen wij een gelukkig nieuw
levensjaar.
Onze mederedacteur Bert Paasman kreeg de erepenning van de
Linschoten-Vereeniging voor Maritieme geschiedenis vanwege zijn ‘inspirerend
werk op het terrein van de historische letterkunde en meer in het bijzonder van het
historisch reisverhaal’. Eerdere winnaars van deze onderscheiding waren Arthur
Japin, Dirk Buiskool en Roelof van Gelder, prof. dr. Leonard Blussé en de Franse
uitgever Michel Chandeigne.
Op deze plaats willen wij degenen die de moeite hebben genomen om ons te laten
weten wat ze van Indische Letteren vinden, hartelijk danken. In het maartnummer
zullen wij verslag doen van de enquêteresultaten en vooral ook van de suggesties
die
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zijn aangedragen om Indische Letteren boeiend en aantrekkelijk te houden voor een
nieuwe generatie onderzoekers en lezers. De gelukkigen die een exemplaar van de
Tjalie Robinson biografie of het verzameld journalistiek werk van Lilian Ducelle
hebben gewonnen, zullen wij in de tweede helft van januari 2010 op de hoogte stellen.
In 2010 zullen wij ons 25-jarig jubileum vieren met allerlei activiteiten, in het
bijzonder op ons Bronbeek-symposium (in begin november). Uiteraard wordt u over
een en ander geïnformeerd. Op 5 maart starten we met een lezingenmiddag over de
Indisch/Indonesische schilderkunst (zie Uitnodiging achter in dit nummer).
Tot slot maken wij u attent op de literaire omzwerving die u kunt maken door
Indisch Amsterdam via www.oba.nl, actueel Nederland leest. De wandeling of
fietstocht is ontwikkeld door Peter van Zonneveld en Sylvia Dornseiffer in opdracht
van de Openbare Centrale Bibliotheek Amsterdam, in het kader van Nederland leest.
Mocht u de literaire tocht door Amsterdam virtueel af live maken, weet dan dat uw
suggesties én correcties op prijs worden gesteld.
Wij wensen u een goed en gezond 2010 en zien u graag terug op de
lezingenmiddagen en op het jubileumsymposium.
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Maar wij zijn indisch!
Ricci Scheldwacht

Ricci Scheldwacht (1965) is neerlandicus en free-lance journalist.

‘Mijn ouders zijn niet van hier.’ Dat was de eerste zin van de begeleidende tekst
die mijn broer schreef naar aanleiding van zijn toneelvoorstelling Sloom Bloed. Op
basis van verhalen uit de familie van mijn moeder maakte hij in 2000 een
theatervoorstelling ter gelegenheid van het feit dat ze vijftig jaar daarvoor naar
Nederland waren gekomen. Het Indische publiek dat veelal op de voorstelling afkwam,
bleek zichzelf vaak te herkennen in wat er op het toneel te zien was. De aanpassing
aan het nieuwe land, de terugbetaling van de overtocht (‘Keurig ingehouden van
mijn loon’), de paternalistische inburgeringcursus (‘Elke dag douchen? Nee! Een
keer in de week in bad. Wisten wij veel’). Het moeten wennen aan het eten
(‘Aardappelen. Hutspot. Zuurkool - we dachten dat het bedorven kool was. Wisten
wij veel. Maar nu: hutspot: heerlijk! Zuurkool: heerlijk!’). Tijdens de voorstelling
werd veel gelachen. Toch waren er ook punten van kritiek: ‘Sloom bloed? Wij Indo's
hebben helemaal geen sloom bloed’, zei een van mijn ooms na afloop beledigd.
Mijn broer, mijn zusje en ik hebben overigens niet alleen een Indische moeder,
we hebben ook een Indische vader, en ook onze ouders hadden allebei weer een
Indische vader en een Indische moeder. Wij zijn om het maar zo te zeggen - vergeef
me de Engelse term - ‘hardcore’ Indo. Nou ja, mijn broer zal zichzelf nooit zo noemen,
maar voor mijzelf en mijn zusje (al ligt dat bij haar alweer veel subtieler) gaat dat
wel op.
Merkt u nu trouwens wat ik aan het doen ben? Misschien is het andere hardcore
Indo's onder u opgevallen, maar volgens mij is wat ik nu doe dus typisch Indisch.
Iets beweren en dat meteen weer relativeren, voorbehouden maken, tussen haakjes
spreken, mijn familie centraal stellen ...
Het is die manier van vertellen die mij ook aanspreekt in het werk van Theodor
Holman. Eerst iets heel stellig beweren, en dat weer met allerlei excuses omkle-
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den. Luidruchtig uitweiden over gênante gebeurtenissen en je daar dan uitgebreid
over gaan zitten schamen. Altijd er voor zorgen dat je een excuus achter de hand
hebt. Holman zet zich af tegen zijn Indische afkomst, waardoor ik hem een Indische
schrijver vind. Mijn broer die als theatermaker op zoek is naar universele waarden,
vindt dat ik Theodor Holman daarmee tekort doe. En waarschijnlijk is dat ook zo.
Maar als ik lees hoe hij schrijft over het leven van zijn ouders, die net als mijn opa's
en oma's in de jaren vijftig als jong volwassenen naar Nederland kwamen, herken
ik veel. Hun verwerking van het verlies van Nederlands-Indië, de manier waarop ze
probeerden hier hun levens op te pakken te midden van al die onbeschaafde
Hollanders. Bescheiden, beleefd, beschaafd, bezorgd. Achteruit dringen, het voor
laten gaan van anderen in winkels, een gewoonte van zijn vader, waar Holman zich
enorm aan ergert, doen mijn neefjes van veertien en elf nog altijd. ‘Dan staan ze weer
als laatste in de rij als op school ijsjes worden uitgedeeld’, zuchtte mijn zusje, die
zelf ook achteruit dringt. En afgelopen weekend betrapte ik mezelf er toch ook weer
op, toen er tijdens de boekenbeurs Manuscripta tassen met de genomineerde boeken
voor de NS-publieksprijs werden uitgedeeld, en ik de laatste boekentas aan mijn neus
voorbij zag gaan, omdat ik zo nodig achteruit moest dringen. En ja, ik vrees toch
wel, dat het feit dat ik Indo ben daar toch iets mee van doen heeft. Zo zit ik in elkaar.
Zo ben ik opgevoed.
U hoort het goed. Zomaar wat pratend ben ik via via - en ook dát schijnt ook weer
zoiets typisch Indisch te zijn - bij mijn Indische opvoeding en het onderwerp van
deze middag beland. ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet.’ Of zoals Inge Dümpel eerder
stelde: Er is een Indische blik. Er is een Indische stem. ‘Er is Indische literatuur, die
alleen door Indo's geschreven, verteld en begrepen kan worden’. In haar artikel ‘Een
Indische jeugd of een jeugd in Indië’, dat zij eerder voor Indische letteren schreef,
noemt Inge Dümpel het gevoel minderwaardig te zijn typerend voor een Indische
jeugd. In Nederlands-Indië had dat gevoel alles te maken met de positie die je als
Indo (mengbloed) in de koloniale maatschappij had. ‘Ik heb een Indische jeugd gehad
en dus kreeg ik ook de onderhuidse wrok en stille berusting mee’, schrijft ze. Dat is
bepaald geen prettige constatering. En het vergt de nodige zelfkritiek en ook wel
moed om dat te kunnen vaststellen. Even voor de duidelijkheid, ik ben niet zo
opgevoed, hoor! Toch hoef ik als hardcore Indo alleen maar terug te denken aan de
momenten in mijn leven dat ik dacht: ‘soedah laat maar’ en ik begrijp wat Inge
Dümpel bedoelt.
Het verhaal van de Indische ouders, de eerste generatie, die in de jaren vijftig naar
Nederland kwam, heeft hoe dan ook invloed gehad op de levens van de generaties
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daarna. Sla de boeken met familie in de titel er maar op na: Het blijft toch familie,
met daarin Familiefeest van Theodor Holman, Familieziek van Adriaan van Dis, Ver
van familie van Marion Bloem.
Hun personages doen me bij lezing denken aan mijn eigen ouders, grootouders,
ooms en tantes. En goed, ook al gaat het er in die Indische families niet altijd even
vriendelijk en zeker niet precies zo aan toe als bij ons, het voelt er toch vertrouwd.
Haar associatieve manier van vertellen en haar voorkeur om dat vanuit verschillende
personages te doen, waardoor in haar boek vaak meerdere vertellers aan het woord
komen, maken de Indische boeken van Marion Bloem voor mij nog Indischer dan
ze al zijn. Druk. Levendig. Riboet. Ook toen ik voor het eerst de verfilming van Ver
van familie zag, viel me op hoe ontegenzeggelijk Indisch de film was geworden, wat
bij mij de vraag opriep, zullen niet-Indische kijkers ook in staat zijn om te zien wat
ik zie? Zelf zegt Marion Bloem dat het juist haar bedoeling is geweest om een Indische
speelfilm te maken, die het Indische verhaal vanuit een Indische optiek vertelt,
waardoor een Indisch publiek er zich in kan herkennen. Maar tegelijkertijd beseft ze
dat dit ook een haast onmogelijke opgave is, omdat de Indische gemeenschap in
Nederlands-Indië met al zijn rangen en standen enorm verdeeld was, en later in
Nederland zouden die verschillen blijven voortbestaan. Het koloniale leven zoals
dat is beschreven door schrijvers als Couperus en Du Perron en later door Hella
Haasse en Rudy Kousbroek, is niet de Indische wereld zoals Marion Bloem die in
haar boeken beschrijft. Er is al een behoorlijk verschil tussen de familie van mijn
vader, wiens vader KNIL-militair was, en die met zijn gezin over de hele archipel
werd uitgezonden, en de familie van mijn moeder, die veel beschermder opgroeide
in een ambtenarengezin in Batavia.
Natuurlijk waren er na het zien van de film Indo's die zich niet in het verhaal
hadden herkend. ‘Zo zijn wij niet’, bitste een Indische vrouw na een vertoning tijdens
de nazit. Maar even beslist waren de hartverwarmende reacties van mensen die zich
wel in het verhaal hadden herkend. ‘Wij moesten steeds aan onze eigen oma denken’,
zeiden twee Indische zusjes bij het verlaten van de zaal met tranen in hun ogen om
hoofdrolspeelster Anneke Grönloh. En twee van mijn nichtjes uit Den Haag belden
me speciaal om te vertellen dat ze een geweldige avond hadden gehad, want voor
hen was de voorstelling al begonnen voordat de film was gestart, toen ze in de foyer
de rij met al die Indische wachtenden observeerden. En ook die deden hun weer
denken aan onze eigen familie.
Iedereen wil zijn bestaan bevestigd zien, en dat is voor Indische mensen, die vaak
onzichtbaar in de Nederlandse samenleving lijken op te gaan niet anders. Je afkomst
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raak je nooit kwijt, ook de mensen niet die denken dat ze zich daar allang van bevrijd
hebben. Waarom anders zouden zoveel mensen de boeken van Jan Siebelink lezen?
Herkenning. Dat is een van de redenen waarom mensen lezen. Ik wel tenminste. Lees
ik in De Ogen van Solo van Reggie Baay hoe de vader van de verteller opbloeit als
hij de zorg krijgt over een verzameling orchideeën, die hem per boot uit Indonesië
worden toegezonden, dan zie ik de geluksmomenten weer die mijn eigen oma beleefde
toen ze eigenhandig oleanders langs de snelweg stond te stekken tijdens een vakantie
in Spanje.
Als ik in Rivier de Lossie, de nieuwe novelle van Alfred Birney, lees hoe hij
nergens ter wereld voor een Nederlander wordt gehouden, zou ik hem meteen willen
vragen of hij daarbij ook Nederland bedoelt. Ik moet grinniken als ik lees dat mensen
soms denken dat hij een Maori of een Indiaan is, en ik snap wel dat hij in Indonesië
voor een Menadonees wordt aangezien, maar niet dat hij ook een Molukker zou
kunnen zijn. En als hij schrijft dat ze hem in Indonesië vaak ook herkennen als een
Indo, dan word ik zelfs jaloers en wil ik daarvan het fijne weten. Want ik werd in
Indonesië nog nooit direct voor een Indo aangezien, de laatste keren wel voor een
Hawaiïaan en een Japanner. Het zijn vragen die een blanke lezer zich bij het lezen
van Rivier de Lossie niet zal stellen, dunkt mij. Laat staan dat die dezelfde
Aha-erlebnis zal hebben bij de beschrijving van het etiket van een Kaki Tiga-ketjap
fles.
Ik geloof wel dat Inge Dümpel het bij het rechte eind heeft als ze stelt dat er
verhalen zijn die alleen door Indo's geschreven kunnen worden. Er is een Indische
blik. Er is een Indische stem. Maar die is dan wel zoals ik al eerder opmerkte, niet
eensluidend. Ook heb ik nog wat bedenkingen bij wat voor literatuur dat zou
opleveren: literatuur die alleen door Indo's begrepen kan worden. Veel mensen lezen
om te ontsnappen aan de sleur van alledag. Ik denk dat ik liever lees om de
werkelijkheid beter te kunnen begrijpen. Van die Indische wereld begrijp ik inmiddels
heel wat, meer dan de gemiddelde Nederlander, en ook wel meer dan de gemiddelde
Indo, durf ik nu wel te zeggen. Voor mij is Nederlands-Indië allang niet meer dat
land van tempo doeloe. En eerlijk gezegd komt dat meer dankzij het lezen van boeken
dan door mijn Indische opvoeding.
Reggie Baay heeft met zijn schitterende en taboebrekende boek De Njai laten zien
dat het niet te laat is om dat zoete beeld van tempo doeloe bij te stellen. Aan de hand
van literaire en niet-literaire teksten uit het verleden, eerdere studies, krantenartikelen,
akten en wetteksten, reconstrueert hij een minder lieflijk beeld van het Indië waarin
onze grootouders opgroeiden. Het maakt de onderhuidse wrok en de stille berusting
die hier eerder ter sprake kwamen begrijpelijk, logisch zelfs.
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Een veelgehoorde klacht in Indische kring is dat ‘onze geschiedenis’ nooit is gehoord,
dat zij niet wordt onderwezen op school, en dat Nederland daarom zijn eigen koloniale
geschiedenis niet kent. Maar kijk ik alleen naar het notenapparaat en het
literatuurregister achter in het boek De Njai, dan laat dat zien dat er genoeg over het
onderwerp is geschreven. Op basis van al de bronnen die voorhanden waren, heeft
Reggie Baay een toegankelijk en meeslepend boek geschreven. Het zal niet het laatste
zijn. Net als de schrijvers die ik eerder noemde is Baay van de tweede generatie. Zij
hebben als kind meegemaakt wat de overtocht naar Nederland met hun ouders en
soms ook met henzelf deed. De derde generatie, waartoe ik mezelf reken, heeft het
wat dat betreft veel gemakkelijker.
Een aantal jaren geleden schreef ik voor een opinieweekblad regelmatig over
andere migrantengroepen in Nederland. Daarbij ontdekte ik dat wat ik als typisch
Indisch beschouwde vaak ook geldt voor andere migrantengroepen. De artikelen
waar ik met het grootste genoegen op terugkijk, waren een reeks portretten over
illegalen en een serie over de massale migratie naar het westen. ‘Nederland? Wat
doe jij dan hier?’, zei een Afghaanse vluchteling die in mij een lotgenoot meende te
herkennen, onderweg ergens in Albanië. Daar besefte ik pas echt dat mijn opa's en
oma's min of meer hetzelfde hadden meegemaakt. In naam repatrieerden zij, in feite
was hun overtocht niets anders dan een vlucht.
Toen ik de roman Dover van Gustaaf Peek las, waarin hij de levens van een aantal
vluchtelingen schetst, herkende ik daarin ontegenzeggelijk een Indische stem. Later
las ik in het blad Moesson dat Peek de zoon is van Engels-Duits-Nederlandse vader
en een Indonesische moeder. Zijn vader was correspondent voor hetzelfde
opinieweekblad waar ik voor schreef en werd in de jaren zeventig Indonesië uitgezet
na een aantal te kritische artikelen; zijn moeder, een Indonesische, ging met haar
echtgenoot mee naar Nederland. Technisch gezien behoort Peek dus niet tot de derde
generatie. En ook deelt hij niet dezelfde voorgeschiedenis van iemand met twee
Indische opa's en twee Indische oma's. Wat mij aan het boek opviel, was dat Peek
zijn personages werkelijk begreep. En dat hij de werkelijkheid niet mooier of minder
mooier maakte dan ze was. Later las ik in Moesson dat hij het boek had geschreven
op basis van krantenberichten en dat hij daarbij te werk was gegaan als een journalist.
Maar er was nog iets waaruit zijn werkelijke begrip van zijn personages sprak. De
titel van het laatste hoofdstuk en het motto van zijn boek had hij ontleend aan het
countrynummer Blue Bayou ... Blue Bayou. Aan de hardcore Indo's onder u hoef ik
natuurlijk niet uit te leggen wat dat betekent.
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De slangengrot
Over Herman Kommer en Henri Carel Zentgraaff
Gerard Termorshuizen
De directe aanleiding voor dit artikel is de verschijning van het door Maya Liem
samengestelde boek De njai; De moeder van alle volken, een bundeling van
oorspronkelijk in het Maleis geschreven verhalen waarin njai's de hoofdrol vervullen.1
De bundel werd gepresenteerd tijdens de lezingenmiddag van de Werkgroep
Indisch-Nederlandse Letteren van 25 januari 2008. Het boek kort daarop
doorbladerend, kwam ik naast andere bekende Indo-Europese schrijvers als Gijsbert
Francis - de auteur van ‘Njai Dasima’ - en Ferdinand Wiggers ook Herman Kommer
tegen, een intrigerende persoonlijkheid over wie ik tijdens mijn jarenlange expeditie
door het landschap van de Indische pers verschillende malen informatie vond; ik
maakte toen wat aantekeningen en copieerde enkele artikelen over hem.
In het boek van Maya Liem figureert Kommer als de schrijver van ‘Nji Paina’
(1900),2 een vertelling die al eerder door Pramoedya Ananta Toer in zijn bekende
bloemlezing uit de pre-Indonesische literatuur Tempo doeloe werd opgenomen.3 Wat
het verhaal zo bijzonder maakt, is dat daarin - ook Reggie Baay merkt dat op in zijn
studie over het concubinaat in Nederlands-Indië4 - een njai ten tonele wordt gevoerd,
die, nadat zij het slachtoffer is geworden van brute Europese machtsdrift, zich
adequaat wreekt op haar geweldenaar. Voordat zij zich aan hem overlevert, laat zij
zich besmetten met de pokken die ze vervolgens overbrengt op haar blanke meester.
Hij sterft. Zij houdt het leven, zij het dan - de symboliek lijkt mij evident - dat ze
voor de rest van haar leven de littekens met zich meedraagt. Nji Paina wordt ons
getoond als symbool van de onderworpen Indonesische vrouw die haar lot in eigen
handen neemt en zich vrij maakt. Zoals onder anderen njai Peraq in P.A. Daums
roman Aboe Bakar en njai Ontosoroh in de Karya Buru (Werken van Buru)5 van
Pramoedya Ananta Toer personifieert zij het verzet tegen koloniale knechting en het
verlangen naar gerechtigheid en menselijke waardigheid.6
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Herman Kommer
Herman Kommers biografie vertoont helaas nogal wat hiaten. Hij was een
Indo-Europeaan en werd in 1873 geboren in Meester Cornelis bij Batavia.7 Zijn vader
kwam uit Duitsland en was officier in het KNIL, zijn moeder was de dochter van
een Frans-Belgische vader en een Javaanse moeder. De vader stierf kort na Hermans
geboorte, als gevolg waarvan het gezin - moeder en vijf kinderen - waarschijnlijk in
financieel moeilijke omstandigheden terechtkwam. Herman werkte tussen 1892 en
omstreeks 1902 als ambtenaar - de lotsbestemming van veel Indo's - bij de Posten
Telegraafdienst. In die tijd al schreef hij verhalen in het Maleis, waaronder ‘Nji
Paina’. Ook ging hij bijdragen leveren aan inheemse kranten. In 1902 verhuisde hij
naar Soerabaja, waar hij hoofdredacteur werd van de Pewarta Soerabaja. Hij was
getrouwd met een Chinese vrouw. Uit dat huwelijk werden geen kinderen geboren.
In 1921 nam hij afscheid van de journalistiek om zich geheel te kunnen wijden aan
zijn grote hartstocht: het verzamelen van dieren. Hij stierf drie jaar later, in 1924.
Lettend op de hier bijeengebrachte gegevens lijkt het me niet te veel gezegd dat
Kommer veel dichter bij de Indonesiër stond dan bij de Nederlander. Andere
bijzonderheden uit zijn leven - ik kom daar aan het eind op terug - wijzen daar
eveneens op. Ik heb bovendien de indruk dat het Maleis zijn eerste taal was of in
ieder geval werd. Zijn in vloeiend Maleis geschreven verhalen wijzen daarop.

H.C. Zentgraaff
Onder andere vanwege zijn passie voor dieren was Kommer mij al bekend, voordat
ik in de Indische pers stuitte op gegevens over hem. Ik had over hem gelezen in een
van de journalistieke verzamelbundels van Zentgraaff, de in de jaren twintig en dertig
van de vorige eeuw in de kolonie zo bewierookte aarts-reactionaire journalist. Henri
Carel Zentgraaff werd in 1874 geboren in een dorpje in Zeeland. Hij kreeg slechts
weinig opleiding, omdat hij al heel jong de kost moest verdienen. Op zoek naar het
avontuur trok hij als twintigjarige naar Indië om soldaat te worden in het KNIL. Hij
diende er tussen 1894 en 1907, vocht onder andere in Atjeh en bracht het tot
sergeantschrijver. Nadat hij het leger verlaten had, ging hij in de journalistiek en
groeide uit tot een van de vooraanstaande journalisten in Indië. Hij overleed in 1940
in Bandoeng.
Zentgraaff was na 1925 de vertegenwoordiger bij uitstek van dat deel - het
overgrote deel! - van de Indischgasten die de kolonie beschouwden als het
onvervreembare
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Henri Carl Zentgraaf.

bezit van Nederland. Hij was de propagandist voor ‘een blank front’, voor apartheid
tussen blank en bruin, de representant van het Indische fascisme, een fascisme dat,
zoals zijn collega Belonje het verwoordde, ‘zoo 't de macht in handen kreeg, eenieder
die 't waagt om er een andere meening op na te houden, uit den weg zou ruimen.’
Beledigend en grof was hij vaak tegenover zijn tegenstrevers; van relativering van
zijn gelijk was bij hem geen sprake. Grote invloed had hij op de publieke opinie
binnen de Europese gemeenschap. Het feit alleen al dat de dagbladen die hij
achtereenvolgens als hoofdredacteur leidde, het Soerabaiasch Handelsblad en de
Java-Bode, verreweg de meest gelezen kranten in de kolonie waren, moge daarvoor
dienen als een veelzeggend bewijs. Zentgraaff was een koloniale die-hard in optima
forma. Maar die karakteristiek voldoet slechts ten dele. J.H. Ritman, zijn collega van
het Bataviaasch Nieuwsblad, die hem twintig jaar lang van nabij meemaakte,
kenschetste hem als een ‘vat vol tegenstrijdigheden’.8 En terecht. In het tweede deel
van mijn Indische persgeschiedenis - over de periode tussen 1905 en 1942 - dat in
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2011 zal verschijnen, speelt Zentgraaff een belangrijke rol. In de belichting van de
verschillende fases van zijn lange journalistieke carrière hoop ik wat te kunnen laten
zien van het complexe in deze figuur.
Opvallend sociaal geëngageerd bijvoorbeeld toonde hij zich in het begin van de
vorige eeuw. Vanuit de kampementen waar hij als militair verbleef, stuurde hij als
free-lance journalist naar verschillende kranten artikelen waarin hij zich zeer kritisch
uitliet over de slechte leefomstandigheden van de gewone soldaat. Daarnaast
signaleerde hij de mensonwaardige behandeling van de koelies in de door het
gouvernement geëxploiteerde mijnen op Banka. Het leidde uiteindelijk tot een officieel
onderzoek naar de barbaarse toestanden op dat tineiland. Dit alles bezorgde de jonge
Zentgraaff een naam als luis in de pels van zowel zijn militaire superieuren als van
het gouvernement. De inheemse arbeider verdiende een menselijke behandeling,
vond hij niet alleen toen, maar ook in later jaren wanneer hij kwam te spreken over
de misstanden op de plantages in Deli.
Ik noem deze feiten als tegenwicht van de minder smakelijke episodes uit zijn
journalistieke loopbaan. En dat waren er nogal wat. Omdat de kwestie zowel op het
voorlaatste symposium van Indische Letteren9 als op de laatste lezingenmiddag van
de Werkgroep ter sprake kwam10 - bij die laatste gelegenheid naar aanleiding van de
vertoning van de film over het leven van Walter Spies -, noem ik als voorbeeld
Zentgraaffs stuitende optreden in het zogenaamde ‘zedenschandaal’ van eind 1938:
de Indië in hevige beroering brengende jacht op homosexuelen en hun veroordeling.
Meedogenloos was de manier waarop een fors aantal kranten erover berichtte. Vooral
Zentgraaff onderscheidde zich in dit opzicht. Tegen alle fatsoensregels in hanteerde
de leider van de Java-Bode de schandpaalmethode door in zijn krant voluit de namen
te noemen van meer of minder bekende verdachten en gaf hij hen daarmee prijs aan
de publieke verguizing. In zijn artikelen over het schandaal, richtte hij zijn pijlen
onder meer op de ‘lawine van vuil’ op Bali, met Spies en consorten als de veroorzakers
daarvan: ‘een vieze groep, goeddeels vreemdelingen [...], internationaal wrakhout
dat daar aanspoelde’:
Het waren deels ‘artisten’, gedegenereerde individuen, die er leefden als
zwijnen, en als de befaamde Walter Spies - thans gearresteerd - in een
zevenzits auto, waarin een vijftal Balische knapen, rondreed, dan riep men
uit: ‘Daar gaat Spies met zijn harem!’11
Typerend voor de opportunist Zentgraaff was, dat, terwijl hij de verdachten van het
zedenschandaal bij naam en toenaam te kijk had gezet, hij vlak daarop tegen het
persbureau Aneta te velde trok, omdat dat de naam had vrijgegeven van zijn vriend
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W.G.N. de Keizer, de leider van het onder diens bewind extreem rechts geworden
Semarangse dagblad De Locomotief. De Keizer die in februari 1939 een crime
passionel had begaan door zijn rivaal in de liefde op zeer gewelddadige wijze om
het leven te brengen. Diezelfde De Keizer die - de ouderen onder u zullen zich dit
wellicht herinneren - na de oorlog hoofdredacteur werd van Elseviers Weekblad,
waarin hij een ware kruistocht tegen Soekarno ontketende en voorop ging in het
enthousiasme voor de door Nederland ondernomen zogenaamde ‘politionele acties’
in Indonesië.
Ik keer nog even terug naar dat zedenschandaal. Slechts enkele Indische
journalisten, zoals W. Belonje en W.A. Goudoever, distantieerden zich van het
pandemonium van de vooral door Zentgraaff opgeklopte verontwaardiging en wezen
op het inhumane karakter daarvan. In het oog vallend in dit verband is ook de
ingezonden brief in de Deli-Courant van de Medanse predikanten C. Mak, vader van
de historicus Geert Mak, en E.A.A. de Vreede, vader van de schrijfster Mischa de
Vreede, waarin zij ronduit verklaarden dat het rondom ‘deze zaak stil [had] moeten
wezen’:
Het lijkt ons goed en ontdekkend om eens nuchter te constateeren, dat niet
alleen het zedenonderzoek op zichzelf een ‘schandaal’ voor onze
samenleving mag genoemd worden, doch minstens zoo ontstellend en
beschamend is de negatieve wijze, waarop die ‘fatsoenlijke’ samenleving
daarop gereageerd heeft! Of liever, waarop gij en wij gereageerd hebben!
Wie eerlijk durft zijn tegenover zichzelf, zal bekennen dat hij door deze
publieke affaire persoonlijk met de zonden van hoogmoed, liefdeloosheid,
praatjesmaker, farizeïsme e.d. te doen gekregen heeft.12
Zentgraaff die het bij tijd en wijle opnam voor de gemarginaliseerde Jan Fuselier,
de uitgebuite koelie of de aan mishandeling bloot staande gevangenen, naast de
Zentgraaff die rücksichtlos en in-gemeen zijn aanvallen lanceerde op degenen die
zijns inziens op enigerlei manier afbreuk deden aan het prestige van Nederland als
koloniale mogendheid. En machtig was zijn woord. Hij was een rasjournalist met
een onfeilbaar gevoel voor de manier waarop hij zijn lezers kon bereiken. Hij
misbruikte zijn schrijftalent, maar wendde dat ook aan ten goede.

Kommer en Zentgraaff
Zentgraaffs schrijftalent leverde eveneens tal van mooie reportages en verhalen op.
Dan hebben we het vooral over de periode dat hij er als betrekkelijk vrij man op uit
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kon trekken, Indië in zijn velerlei facetten op zich liet inwerken en in aanraking
kwam met zeer velen, onder wie nogal wat excentriekelingen. Herman Kommer was
een van hen. Dat was in zijn jongere jaren, die van voor 1925. Pas in dat jaar namelijk
- hij was toen al 50 jaar oud - werd hij hoofdredacteur van het Soerabaiasch
Handelsblad, en pas vanaf dat moment groeide hij uit tot de belangrijkste opinieleider
in de kolonie. Men kan zich erover verbazen dat hij, die al jaren de reputatie had van
een uitstekend journalist, niet al eerder aan het hoofd kwam te staan van die grootste
krant in Indië, dat bolwerk van conservatisme. De verklaring is dat Zentgraaff een
rusteloze natuur had, van avontuur hield en dat zocht door voortdurend op reis te
gaan. Wel gaf hij in de loop van de tijd leiding aan enkele kleinere kranten, maar
lang duurden die perioden nooit. Hij verkoos vrij te zijn. De rol van free-lance
verslaggever was hem op het lijf geschreven. Van alle prominente journalisten die
de kolonie heeft gekend, was Zentgraaff verreweg de meest bereisde. Hij schreef
ook altijd over zijn tochten: zijn soepel geschreven, met kleurrijke details gelardeerde
reisverslagen waren befaamd; ze kwamen als feuilletons terecht in verschillende
kranten en de auteur kreeg er goed voor betaald. Zeer talrijk zijn die reisverhalen,
waarvan slechts een klein deel zijn weg vond naar verzamelbundels. Ik noem hier
in het bijzonder de in 1934 uitgegeven twee delen Op oude paden, die bij elkaar zo'n
550 pagina's beslaan.
In dat laatste boek nu vinden we ook het verslag van de tocht die Zentgraaff in
1912 in het gezelschap van Herman Kommer maakte naar een van de zogeheten
‘slangengrotten’. Kommer was toen al een begrip in Soerabaja, niet zozeer als
journalist en schrijver maar vooral als verzamelaar van dieren en slangenjager.
Zentgraaff, altijd tuk op nieuw avontuur en smeuige kopij na afloop, vroeg Kommer
hem op een zijn expedities te mogen vergezellen. In het najaar van 1912 was dat
zover. Zentgraaff schreef er een prachtig verhaal over, ‘De slangengrot’, waaruit ik
hier slechts enkele passages kan citeren. Het relaas van hun gezamenlijke onderneming
laat hij voorafgaan door een kort verslag van een van Kommers eerdere
jachtgenoegens. Kommer had zich bij die gelegenheid aan een touw laten zakken in
een donker hol waar zich een python bevond. Ik citeer:
De jachtgenooten stonden boven en zouden, als door rukken aan het touw
een teeken werd gegeven, den slangenvanger ophalen. Na een 20 M. te
hebben gedaald, zag Kommer in den wand van den put een holte van
ongeveer 2 bij 2 meter. Een grillig gevormd gat waarom enkele rotsblokken
lagen.
Daar zag hij bij het licht van de fakkel werkelijk een reuzenpython liggen,
lui en vadsig. Het beest was wakker, had den kop opgeheven, en keek hem
met
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de koude gele oogjes aan. Na telkens mislukte pogingen gelukte het de
slang den vorkvormigen stok achter den kop te drukken en het beest op
die plaats met beide handen vast te grijpen. De fakkel was naar beneden
gevallen, zoodat mensch en slang in het duister worstelden. Dat duurde
een paar uren: de slang had den staart om een rotsblok geslagen en hield
zich krampachtig vast. Eerst vrij laat in den avond liet het reptiel zich los
en kronkelde zich toen met volle kracht om het lichaam van Kommer, die
het sein tot ophalen had gegeven en eindelijk boven kwam, half gewurgd
door het dier. Doch de python, een knaap van bijna 7 meter, was binnen.
Dan vertelt Zentgraaff over zijn eigen ervaringen in de grot van Lorokan, in de buurt
van Pasoeroean. Ik geef enkele alinea's:
Er stond vrij veel water in de grot, nu en dan zakten wij tot aan de knieën
in water en modder. Het was binnen zeer unheimisch; in de duisternis voor
ons loeide het geklapwiek van tallooze vleermuizenvleugels tot één geluid
samen. Er zitten duizenden vleermuizen [...] in de grot, en de slangen
behoeven slechts den bek uit te steken om te dineeren. [...]
Zoo ploeterden we voort door modder en water, en het gaf eene vreemde
sensatie, als wij bij het walmende licht der toorts, op een halven meter van
ons, in een uitholling van den zijwand het fraai gekleurde ineengekronkelde
lichaam van een python zagen liggen, den kop naar voren. [...] De
vleermuizen, opgeschrikt door het fakkellicht, vliegen in massa's rond;
men dient zich herhaaldelijk oogen of hoofd te beschermen, wijl men
telkens onzacht met die fladderaars in aanraking komt. Als ge er plots een
op den rug hebt, denkt men een moment, den kop van een python tusschen
de schouderbladen te voelen. [...] Onze Inlandsche fakkeldrager voelde
veel voor een achterwaartsche beweging met fakkel en al, doch de man
werd krachtig genoopt tot blijven en bijlichten.
In een latere versie van dit verhaal, uit 1926, schrijft Zentgraaff over die inlandse
fakkeldrager:
De voortdurend biddende drager vond dit een geschikt moment om te
trachten er met de lantaarn van door te gaan, doch hij was nog geen twee
pas of ik had hem in den kraag en bracht hem met z'n licht terug en vóór
Kommer, zoodatie niets anders kon dan bijlichten, luid biddend: ‘Allah
bismillah arrachman arrachim.’13 [in de naam van Allah de Genadige]14
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Ten slotte krijgt Kommer een python te pakken. En dan lezen we:
Zoo ploeterden we weer naar buiten, bij welke beweging de fakkeldrager
grooten ijver aan den dag legde. De gevangene werd buiten met eenige
moeite in een meegenomen hok gestopt en toen ging het andermaal naar
binnen voor een tweede exemplaar, dat vlug gevangen werd. Ik had bij
het dragen den staart vast.15
Zentgraaffs ‘De slangengrot’ is een van de zeer vele verhalen van voor 1925, van
deze nu vrijwel vergeten free lance-verslaggever met zijn fenomenale kennis van
Indië, die zijn publiek steeds maar weer verraste en vermaakte met zijn duizend-en-een
vertellingen over van alles en nog wat uit het Indische leven. Treffend zijn z'n
observaties, die met gevoel voor sfeer en suspense zijn neergeschreven: voorbeeldige
journalistiek waarmee hij de Indischgast amuseerde. En boeiend, met hun echo's uit
het oude Indië, zijn die vertellingen nog steeds. Dat was voor mij de reden ze hier
even aan de oppervlakte te brengen.

Kommer tot slot
De lectuur van ‘Nji Paina’ en de wetenschap dat de wegen van Kommer en Zentgraaff
elkaar op enig moment hadden gekruist, brachten mij tot míjn verhaal. Ik wilde iets
kwijt over Zentgraaff, dat ‘vat vol tegenstrijdigheden’, maar al evenzeer over Kommer,
die tot de verbeelding sprekende kiai ular - hij die macht heeft over slangen - zoals
hij in de inheemse wereld eerbiedig werd genoemd. Aan Kommer zijn de laatste
alinea's van mijn verhaal gewijd.
Al eerder vertelde ik dat Kommer in 1902 leiding ging geven aan de Pewarta
Soerabaja. Daarnaast gaf hij zijn zorg aan een omvangrijke menagerie, een ‘mooie
en kostbare verzameling van de meest uiteenloopende dieren’, lezen we in een
krantenbericht uit 1917.16 Tot die dieren hoorden, aldus een ander blad,
de heilige witte aap, brilslangen en orang oetans. Van deze laatste heeft
hij eenige exemplaren van de geboorte af groot gebracht en de beesten
waren zoo mak, dat hij met die dieren als kinderen door de stad wandelde.
[...] Kommer zorgde eens op een avond voor een origineele sensatie door
met twee als menschen verkleede mensch-apen drie kaartjes voor een
bioscoop te koopen en de voorstelling bij te wonen.
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Titelpagina van de vertelling ‘Nji Paina’ van Herman Kommer.

In 1921 trok Kommer zich terug uit de journalistiek en leefde toen nog uitsluitend
met en tussen zijn dieren. Eruit ging hij alleen dan nog, wanneer hij werd geroepen
om een in de kampong gesignaleerde slang te vangen. Hij wist, vinden we opgemerkt,
‘met zijn droomerige oogen slangen te biologeeren.’
Kommer stond bekend als een ‘merkwaardig en een zonderling man’, voor wie
dieren ‘zijn eenige vrienden waren’, zo lezen we. Het volgende citaat geeft een idee
hoe hij leefde met zijn dieren:
Jarenlang heeft Kommer gewoond op Kaliondo, waar hij op een zeer klein
erf een groot aantal dieren had samengebracht, welke op de meest
primitieve manier gehuisvest waren. In een hoek lag een krokodil in een
beetje modder en daarnaast versufte een tijger in een hok, dat nauwelijks
ruimte voor beweging liet. De hokken van apen, vogels, slangen en ander
gedierte stonden zoo samen-
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gepakt en op elkaar gestapeld dat bezoekers altijd gevaar liepen door een
aap gegrepen te worden of de hokken omver te stooten.
In het huis, waar Kommer woonde en de directie en redactie van de
Pewarta Soerabaja voerde, was het nog erger. De galerijen en kamers
waren volgepropt met kooien en hokken en zelfs in zijn slaapkamer zaten
dieren. Het treurigst was de toestand in den westmoesson, wanneer het erf
doorloopend twee voet onder water stond. En toch werd de collectie
geregeld uitgebreid.17
Later werd de collectie overgebracht naar Darmo, een ander gedeelte van Soerabaja.
Kommer zelf verbleef in de nabij gelegen kampong Tangsi Dinojo, waar hij onder
zeer armoedige omstandigheden18 inwoonde bij een Javaan. Er waren mensen in de
stad die zich het lot van de dieren aantrokken, vooral in wat later jaren, toen Kommer
bij gebrek aan middelen zijn dieren begon te verwaarlozen en vogels en apen doodde
om ze als voedsel aan zijn tijgers te geven. Ook ontsnapten er dieren, zoals zo nu en
dan een krokodil. Er werd een vereniging opgericht, die Kommers verzameling zag
als een mooi begin van een op te richten dierentuin. Het is er tijdens het leven van
Kommer niet van gekomen, waarschijnlijk omdat hij dat niet wilde of voorwaarden
stelde waaraan niet kon worden voldaan.19
Kommer was immuun geworden voor slangenvergif. Niettemin werd hij slachtoffer
van een door een slangenbeet veroorzaakte wond. Hij sloeg de voorschriften van de
Soerabajase arts S. de Wolff, die hem kosteloos wilde behandelen, in de wind en gaf
de voorkeur aan inlandsche medicijnen. Hij kreeg gangreen oftewel koudvuur waaraan
hij op nieuwjaarsdag 1924 overleed. Hij was 50 jaar oud geworden. De dag erop
werd hij op kosten van Pewarta Soerabaja, zijn vroegere krant, eerste klas begraven.
Op diezelfde dag blikte het Soerabaiasch Handelsblad, de krant van Zentgraaff,20
uitvoerig terug op Kommers leven. ‘Op het graf’, zo luidt de laatste zin van dit ‘In
Memoriam’, ‘komt een steen, welke aan het leven van dezen merkwaardigen man
zal blijven herinneren.’21
Kommers dieren werden overgenomen door de gemeente Soerabaja. En
werkelijkheid werd nu, wat een aantal inwoners van de stad al eerder voor ogen had
gestaan: de menagerie werd het begin van de Soerabajase dierentuin, de nog steeds
bestaande Kebon Binatang Darmo.

Eindnoten:
1 De njai; Moeder van alle volken. ‘De roos uit Tjikembang’ en andere verhalen. Vertaald en
toegelicht door Maya Sutedja-Liem. Met een inleiding van Henk Maier. Leiden: KITLV
Uitgeverij, 2007. Boekerij ‘Oost en West’.
2 Zie in bovengenoemd boek: ‘Nji Paina; Een deugdzame en trouwe vrouw’, p. 43-57.
3 Pramoedya Ananta Toer, Tempo Doeloe; Antologi Sastra Pra-Indonesia. Jakarta: Hasta Mitra,
1982, p. 315-329.
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4 Reggie Baay, De njai; Het concubinaat in Nederlands-Indië. Amsterdam: Athenaeum - Polak
& Van Gennep, 2008, p. 258-259.
5 In de eerste drie delen van die tetralogie speelt ook de figuur van Herman Kommer een rol. Zie
Jill Berens, H. Kommer en zijn verhalen in een historisch perspectief. [Doctoraalscriptie UL
1988, p. 1.
6 Gerard Termorshuizen, ‘Vrouwen spreken tegen; Mondige nyai's in romans van Pramoedya
Ananta Toer en P.A. Daum’, in Theo D'haen (red.), Weerwerk; Schrijven en terugschrijven in
koloniale en postkoloniale literaturen. Leiden: Vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Azië
en Oceanië, UL,1996, p. 31-44.
7 Aanvullende informatie vindt men bij Jill Berens (zie aant. 5) en bij Maya Sutedja-Liem die
zich in hoofdzaak baseert op Berens.
8 Zie J.H. Ritman, Journalistieke herinneringen. Den Haag: Moesson, 1980, p. 13 en 46.
9 De neerslag daarvan treft men aan in het artikel van Frans Leidelmeijer, ‘De vervolging van
homoseksuelen in Indië in 1938’, Indische Letteren 22 (maart 2007), nr. 1, p. 51-57.
10 Die bijeenkomst was op 9 mei 2008.
11 ‘Zuivering’, Java-Bode 5-1-1939.
12 ‘Zedelijke weerloosheid ... Geestelijk herbewapenen’, Deli Courant 13-1-1939.
13 Correct gespeld moet dit zijn: ‘Allah bismillah irrahmanirrahim’.
14 ‘Journalistieke herinneringen’ (XIII), Soerabaiasch Handelsblad 1-5-1926.
15 ‘De slangengrot’ verscheen oorspronkelijk in de Nieuwe Soerabaja Courant van 9 oktober
1912. Zie H.C. Zentgraaff, Van oude paden. Batavia: De Unie, 1934, p. 43-46.
16 Volgens een krantenbericht uit 1917 was hij al in 1884 begonnen met het verzamelen van dieren.
Wat dan zou betekenen dat zijn menagerie in 1902 met hem mee verhuisde naar Soerabaja. Zie
‘De verzameling van den heer Kommer’, Soerabajasch Nieuwsblad 24-10-1917.
17 ‘Kommer overleden’, Soerabaiasch Handelsblad 2-1-1924.
18 Maar we lezen ook, dat Kommer beschikte over nogal wat geld dat hij, ‘half opgevreten door
de witte mieren’ bewaarde in een koffer (zie ‘Kommer overleden’, Soerabaiasch Handelsblad
2-1-1924) ofwel, volgens de verhalen in de familie, in bamboekokers (Zie Jill Berens, H.
Kommer en zijn verhalen in een historisch perspectief. Doctoraalscriptie UL 1988, p. 8.
19 ‘Kommer overleden’, Soerabaiasch Handelsblad 2-1-1924.
20 Zentgraaff was toen al wel als redacteur aan dat blad verbonden.
21 ‘Kommer overleden’, Soerabaiasch Handelsblad 2-1-1924.
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Wat deed Madelon op 5 november 1951?
Belevenissen van een biograaf
Frank Okker
Hoeveel familienamen zouden er in Nederland bestaan, die beginnen met de letter
H? Die vraag kwam zo'n vijf jaar geleden in mij op tijdens een van mijn vele en
geanimeerde gesprekken met Mary Maud Modderman, de oudste dochter van Madelon
Székely-Lulofs. Zij vertelde mij bij die gelegenheid over de man die direct betrokken
was bij de onverwachte dood van Claas Lulofs, de vader van de schrijfster. Die
gebeurtenis vond alweer lang geleden plaats, in het begin van de jaren twintig van
de vorige eeuw en dan ook nog in het onherbergzame Nieuw-Guinea. Het was daarom
niet verwonderlijk dat mevrouw Modderman, die de informatie van Madelon kreeg,
alleen nog wist dat het om een zoöloog of wellicht een bioloog ging en dat zijn
achternaam waarschijnlijk met een H begon. Thuis heb ik even een blik geworpen
in het telefoonboek van Leiden. Daarin stonden al honderden namen, tussen Haaft
en Hyzeldoorn. Het leek onbegonnen werk, maar enkele maanden later wist ik toch
dat het om een zekere Hubrecht ging. Niet de bekende zoöloog Ambrosius Arnold
Willem, naar wie in Utrecht een instituut genoemd is, maar de geoloog Paul François.
Om achter die identiteit te komen, sprak ik met drie andere familieleden van de
schrijfster. Daarnaast bestudeerde ik de correspondentie van Claas Lulofs en de
brieven van de predikant Bout die Lulofs op de boot naar Nieuw-Guinea ontmoette
en met wie hij openhartig over zijn persoonlijke situatie sprak. Ook raadpleegde ik
de stamkaarten van het Centraal Bureau voor Genealogie, de bibliotheek van het
Koninklijk Instituut voor de Tropen en verschillende boeken over de Nederlandse
expedities op Nieuw-Guinea aan het eind van de negentiende en de eerste helft van
de twintigste eeuw. Het kost de nodige moeite, maar dan vind je vaak de informatie
die je nodig hebt. Gelukkig vergde niet alle documentatie voor mijn boek1 zoveel
inspanning. Wel ontdekte ik al spoedig dat Madelon Székely-Lulofs door haar
gevarieerde en daardoor bijzonder spannende leven mij voor veel problemen zou
stellen.
Dat begon al bij het doornemen van haar literaire nalatenschap. Die bevindt zich
bij het Letterkundig Museum in Den Haag, in tien stevige verhuisdozen waarin ik
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Madelon en Hein Doffegnies met hun eerste dochtertje, Mary Maud, 1920.

een schat aan totaal ongeordend materiaal aantrof, variërend van manuscripten van
vertalingen tot telefoonbriefjes, en van schriften vol aantekeningen tot bankafschriften
en correspondentie met haar accountant. Het eerste vel papier stamde uit het midden
van de jaren vijftig. In die periode woonde de schrijfster in een piepkleine flat aan
de Beethovenstraat in Amsterdam-Zuid. Het was het aankoopbewijs van een koelkast,
de Elektrolux L155. Een zogenaamd tafelmodel voor een bedrag van 490 gulden,
tegenwoordig bijna 1400 euro. Maar uit het volgende document bleek dat Madelon
niet lang daarna opnieuw een ijskast kocht. Ditmaal ging het om de L 1500, ook van
Elektrolux, maar heel wat groter dan het vorige exemplaar en aanzienlijk duurder:
1220,50 gulden, wat nu neerkomt op meer dan 3300 euro. Bovendien werd het
apparaat deze keer geleverd in een zeewaardige verpakking. Waarvoor had Madelon
plotseling die enorme ijskast nodig, die nauwelijks in haar tweekamerwoning paste?
Het antwoord staat in het tiende hoofdstuk van mijn biografie.2
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Madelon Székely-Lulofs, begin jaren dertig.

Natuurlijk was het me bekend dat de schrijfster graag reisde. Maar uit haar
aantekeningen leidde ik al spoedig af dat Madelon in veel meer landen - en zelfs
continenten - geweest was, dan ik had kunnen vermoeden. Naast het toenmalige
Nederlands-Indië, Nederland en Hongarije woonde ze geruime tijd in Australië en
zelfs in Israël. En hoewel ze zelf nooit de Atlantische Oceaan overstak, deed haar
eerste echtgenoot Hein Doffegnies dat wel, in gezelschap van hun beide dochters
die vele jaren in Canada woonden, waardoor ook dat land tot mijn onderzoeksgebied
behoorde. Verder stelde ik vast dat Madelon tot het eind van haar leven
correspondeerde met een groot aantal vrienden en bekenden uit al die landen. Een
bijkomende complicatie was dat ze dat in zoveel verschillende talen deed: naast het
Nederlands, Engels en Duits waren dat ook het Bahasa Indonesia en het Hongaars.
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Waar begin je als biograaf je onderzoek mee? Zelf heb ik er een gewoonte van
gemaakt om niet stilzwijgend aan de gang te gaan, maar met veel mensen in mijn
omgeving over mijn onderwerp te praten. Dat leidde in het geval van Madelon al
direct tot opmerkelijke resultaten. Op een receptie stelde een van mijn literaire
vrienden mij voor aan een forsgebouwde oudere man. Het ging om Hans Visser, die
zelf een levensbeschrijving van Simon Vestdijk had gepubliceerd. Visser bleek een
bijzonder hartelijke man te zijn. Hij vroeg me meteen of ik wel al het werk van
Székely-Lulofs in druk bezat. Zelf had hij namelijk enkele jaren daarvoor al haar
boeken aangeschaft. Ik vroeg hem uiteraard naar de reden van die aankoop en die
was heel verrassend. Tijdens een congres in Vancouver had hij een bezoek gebracht
aan een groot aantal leden van de Nederlandse vereniging in die stad. Een van de
mensen die hij bij die gelegenheid uitgebreid had gesproken, was Christine Benny,
de tweede dochter van Madelon, die inmiddels was overleden. Twee dagen later
ontving ik van hem het boekje Onze bedienden in Indië dat nog aan mijn verzameling
ontbrak. Tevens stuurde hij me een reeks ongepubliceerde interviews toe met
Nederlanders in Canada, waaronder dat met Christine Benny. Mijn ontmoeting met
Hans Visser kwam net op tijd, want zes weken later overleed hij. Ik had hem nog
net kunnen bedanken.
Wanneer je over een goedgevulde boekenkast beschikt, en dat geldt voor de meeste
historici en neerlandici, dan is het verstandig om niet alleen de voor de hand liggende
werken door te nemen als je op zoek bent naar sporen van je onderwerp. Zo vond ik
tot mijn verbazing in de memoires van de anarchistische journalist Anton Constandse3
dat hij in zijn jeugd godsdienstonderwijs had gevolgd. Zijn leraar was Sicco Lulofs,
de grootvader van Madelon. Uit die herinneringen kwam ik meer te weten over het
opvliegende karakter van de dominee, die niet graag over God sprak en er geen been
in zag om gewelddadig op te treden tegen zijn leerlingen. Het was een karaktertrek
die Sicco zou doorgeven aan zijn oudste zoon Claas en die, op zijn beurt, aan zijn
oudste dochter Madelon.
In de briefwisseling tussen Theun de Vries en Simon Vestdijk vond ik een minieme
verwijzing naar het feit dat Theun de Vries in het oorlogsjaar 1942 tijdelijk
ondergedoken zat in een pension in Santpoort. Aangezien Madelon na haar vertrek
uit Boedapest ook geruime tijd in verschillende pensions in Santpoort woonde, nam
ik aan dat zij hem die onderduikplek bezorgd had. De enige manier om daarachter
te komen, was het Theun de Vries zelf te vragen. Daar moest ik niet te lang mee
wachten, want de voormalige communistische auteur was inmiddels al 94 jaar oud.
Op mijn brief ontving ik een zeer positieve reactie. De Vries bevestigde mijn
vermoeden over zijn verblijf aan de Vinkenbaan 17 bij de onderwijzeressen Jet
Uyttenboog-
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aard en Trijn Nanning. Hij gaf ook een beschrijving van het huis van Madelon met
langs de trap enkele tientallen omslagen van de vertalingen van haar werk. ‘Het is
kennelijk een genoegen om die dagelijks te zien’, schreef hij mij met bijna hoorbare
verbazing.4 Het kan beslist geen kwaad om je informanten nog een tweede brief te
sturen. Bij Theun de Vries gaf ik zelf nog een aantal details over Madelon en
Santpoort. Prompte vulde hij mijn kennis aan met meer bijzonderheden over Madelons
illegale werk en over de cellist die bij haar in huis ondergedoken zat en met wie zij
een intieme verhouding zou krijgen.
Helaas is niet iedere persoon, maar zeker niet elke instantie bereid om aan een
wetenschappelijk onderzoek mee te werken. Ik heb goede ervaringen met de Canadese
en de Amerikaanse overheid, die mij verschillende documenten toestuurden zonder
daarvoor iets in rekening te brengen. Met de internationale vertegenwoordigers van
ons koninkrijk ligt dat wel even anders. Voor mijn biografie had ik graag een kopie
gehad van de geboorteakte van Madelon. Daarom richtte ik een e-mail aan de
Nederlandse ambassade in Jakarta, met de reden van mijn verzoek en met de
vermelding van de geboorteplaats plus geboorte- en sterfdatum van de schrijfster.
Een medewerker van de ambassade mailde mij terug dat Madelon ‘haar geboorteakte
kan opvragen. Daartoe dient zij een kopie van haar paspoort aan ons te zenden en
een kopie van haar oude geboorteakte’. Dat zou zo'n vijftig jaar na haar overlijden
wat ingewikkeld worden en om die kopie van haar geboorteakte ging het me nu juist.
De medewerker van de ambassade meldde verder dat de kosten 125 euro bedroegen
en dat ik rekening moest houden met een zoekperiode van drie tot zes maanden.
Aangezien andere onderzoekers mij vertelden dat die kosten ook in rekening gebracht
worden, als het ambassadepersoneel niets weet te vinden, heb ik er maar vanaf gezien.
Hoewel er op een biografie over het algemeen slechts één naam vermeld staat als
auteur, is er bij een dergelijke levensbeschrijving vrijwel altijd sprake van enige
vorm van teamwork. Over de aanpak en opzet van mijn boek over Madelon heb ik
geregeld van gedachten gewisseld met mijn vrienden. Zij hebben dan ook een
belangrijke bijdrage geleverd aan het uiteindelijke resultaat. Zo ging ik geregeld te
rade bij Gerard Termorshuizen die, dankzij zijn intensieve onderzoek naar de Indische
pers, over een indrukwekkende kennis van koloniale zaken beschikt. Hij bracht mij
destijds in contact met de oudste dochter van Madelon. Maar ook anderen hielpen
mij aan veel belangrijke informatie. Van de laatste vriend van Madelon wist haar
dochter nog dat hij een korte naam droeg, die enigszins op ‘Pen’ leek en een
moordgeschiedenis in de Scheveningse duinen had beschreven. Toen ik het
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De letterkundige A. Henri Ett (1908-1982), de laatste vriend van Madelon.

daar met Olf Praamstra over had, zei hij: ‘Dat zou best eens Henri Ett kunnen zijn.’
En ja hoor, hij was het.
Soms valt biografisch onderzoek in de praktijk erg mee. De oudste schoonzoon
van Madelon was architect. In diens nalatenschap vond zijn zoon Ewoud, tussen alle
kartonnen kokers met bouwtekeningen, er één met een geheel andere inhoud. Die
koker bevatte de herinneringen van Hein Doffegnies, de eerste man van de
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schrijfster. Waarom hij zijn levensverhaal schreef op bijna tien vellen papier met een
breedte van ruim één meter is mij nog steeds niet duidelijk. Maar ik was er niet
minder blij mee.
Naarmate je met meer mensen over je onderwerp spreekt, neemt de kans toe dat
je uit een volkomen onverwachte hoek informatie krijgt aangereikt. Op een avond
werd ik zelfs opgebeld namens een handelaar uit Amsterdam, die mij wel een brief
van Madelon wilde verkopen. Ik ben op zijn aanbod ingegaan, omdat ik de prijs van
twintig euro buitengewoon schappelijk vond. Ik heb er nooit spijt van gehad. Het
was namelijk een van de weinige brieven van Madelon die uit de periode direct na
de Tweede Wereldoorlog zijn overgeleverd. En hij bevatte belangrijk nieuws over
haar standpunten en haar persoonlijke situatie in die tijd. Madelon was een vaardige
briefschrijfster. Hetzelfde kan gezegd worden van haar vader Glaas en van haar
tweede man, László Székely. Van Hein Doffegnies heb ik geen correspondentie
teruggevonden, maar zijn memoires zijn vlot geschreven en informatief. Székely
hanteerde een wonderlijk taalgebruik met een geheel eigen spelling, wat voor een
Hongaar die zich in een andere taal uitdrukte niet zo vreemd was. Hij maakte het mij
al makkelijk door zijn brieven in het Nederlands te schrijven, met af en toe een
uitstapje naar het Duits, Frans of Maleis. Hoe karakteristiek een handschrift ook is,
het kan voor een onderzoeker een nachtmerrie vormen als de tekst amper te ontcijferen
valt. Madelon had een duidelijk handschrift. Dat gold beslist niet voor Székely, maar
gelukkig typte hij meestal zijn brieven, zodat ik alleen moeite had met zijn
opmerkingen in de marge. De meeste problemen bezorgde mij het nagenoeg
onleesbare handschrift van Madelons moeder, Saar Dijckmeester, van wie de familie
mij twee doosjes met in totaal vijftig brieven leende. Saar had tijdens haar internering
in een Jappenkamp een ernstige oogaandoening opgelopen. Vervolgens had ze zichzelf
een nieuw soort schrift aangeleerd, waarvan helaas de letters vrijwel nooit een
overeenkomstige vorm vertoonden. Een schrale troost was dat Madelon het handschrift
van haar moeder ook niet kon lezen.5 Hoewel Saar uitvoerig en voortdurend klaagde,
zowel over haar leefomstandigheden als over de prijzen van alle denkbare goederen,
waren haar brieven wel belangrijk. Ze bevatten heel wat informatie over Madelon,
van wie de brieven aan haar moeder niet bewaard zijn gebleven. Met veel inspanning
is het me uiteindelijk gelukt de inhoud van al die vijftig brieven te ontcijferen.
Tot slot zal ik iets vertellen over het toeval dat in het onderzoek voor mijn
biografieën al vaker een rol speelde. Het gaat dan om serendipity, om een mooi woord
te gebruiken. Je bent op zoek naar een bepaald feit en je vindt, onverwacht, iets totaal
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László Székely met aapje, ca. 1925.

anders. Wie mijn vorige biografie, Dirksland tussen de doerians, gelezen heeft, weet
dat ik destijds tot mijn eigen verbazing ontdekte dat mijn onderwerp, Willem
Walraven, in zijn jeugd een verhouding had met een zekere Antonia Hendrika Okker,
de dochter van de schipper Pleun Okker.6 Ik legde die verrassende bloedverwantschap
voor aan mijn vader, die nuchter opmerkte dat er in onze familie niet gePleund wordt.
Er kon dus hooguit sprake zijn van een verre relatie. Dat was niet erg, want het lag
nooit in mijn bedoeling om mijn toenmalige hoofdpersoon bij mijn familie in te
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lijven. Ook ditmaal was er sprake van verschillende toevalligheden die ik lang niet
allemaal voor mijn boek kon gebruiken. Daarom zal ik ze in dit artikel vermelden.
De eerste man van Madelon, Hein Doffegnies, volgde in Deventer de vijfjarige HBS.
Op diezelfde school zat Ben Helderman, een oom van mijn vrouw. Ben Helderman
was weliswaar een aantal jaren jonger dan Doffegnies, maar omdat Hein zo ongeveer
om het jaar doubleerde, kwamen ze in het eindexamenjaar toch bij elkaar in de klas
terecht. Hun contact ging nog verder, want na dat eindexamen gingen ze samen naar
Nederlands-Indië om er te werken voor de Bataafsche Petroleummaatschappij. Zelf
heb ik sinds een aantal jaren last van een huidkwaal waarvoor ik met tijdelijk succes
behandeld ben door dr. C. Kennedy, die destijds als huidarts verbonden was aan het
Leids Universitair Medisch Centrum. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef
László Székely door omstandigheden in Boedapest, terwijl Madelon met hun dochter
Kotjil in Nederland woonde. In die periode correspondeerden ze regelmatig en
Madelon stuurde af en toe bij haar brief een foto van Kotjil mee. Op een van de foto's
was duidelijk te zien dat het meisje een dik oog had. Daarop stuurde Székely vanuit
de Hongaarse hoofdstad twee tubes zalf naar Nederland op. Hij legde uit dat die zalf
afkomstig was van een bevriende specialist, een huidarts, die de naam Kennedy
droeg. Zulke ontdekkingen zijn natuurlijk aardig, maar voor een biografie blijken ze
zelden bruikbaar.
Voor elke schrijver van een biografie breekt na de publicatie van zijn boek een
betrekkelijk spannende tijd aan. Het is immers mogelijk dat er plotseling nog een
aantal belangrijke getuigen opduikt, een verborgen dagboek, een omvangrijk pakket
brieven, om niet te spreken over een of meer zogenaamde natuurlijke kinderen. In
de praktijk valt dat gelukkig meestal wel mee. Na de verschijning van mijn biografie
van Willem Walraven kwam er nog één briefkaart van zijn hand tevoorschijn waaraan
ik een kort artikel heb gewijd.7 De publicatie van Tumult, mijn boek over Madelon
Székely-Lulofs, leverde mij wel een bijzondere verrassing op. Gerard Leenders, een
van de redacteuren van het radioprogramma OVT van de VPRO, die mij interviewde,
vroeg mij na afloop of ik de stem van Madelon kende. Dat was nog niet het geval.
Hij vertelde me dat er een bandje met een zogenaamde proefopname voor de radio
bestond van Madelon. Daarop legt zij het een en ander uit over het volk van de
Minangkabau dat leeft in de omgeving van het meer van Maninjau. Dat meer werd
door de schrijfster als het paradijs op aarde beschouwd. De proefopname dateert van
5 november 1951, zodat ik ook weet waar Madelon zich die dag mee bezighield.
Zelf weet ik uit overlevering wat ik die datum deed. Op die dag werd ik geboren.

Eindnoten:
1 Frank Okker, Tumult. Het levensverhaal van Madelon Skékely-Lulofs. 2e dr. Amsterdam 2009.
2 Okker 2009, p. 225-226.
3 Anton Constandse, De bron waaruit ik gedronken heb. Herinneringen. Amsterdam 1985, p.
16-21.
4 Okker 2009, p. 178. Brief van Theun de Vries aan mij, 30 januari en 9 februari 2002.
5 Okker 2009, p. 275.
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6 Meer hierover in Frank Okker, Dirksland tussen de doerians. Een biografie van Willem Walraven.
Amsterdam 2000.
7 Frank Okker, ‘Te laat voor bezinning’. In: De Parelduiker 6 (2001), nr. 1, p. 23-27.
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Uitnodiging
Twee schilders en een tentoonstelling
Op vrijdag 5 maart 2010 15.00 uur organiseert de Werkgroep
Indisch-Nederlandse Letterkunde een lezingenmiddag.
Het programma is als volgt:
15.00 uur

Opening: Peter van Zonneveld

15.15 uur:

Meta Knol: The making of Beyond the
Dutch, Indonesië, Nederland en de
beeldende kunsten 1900 tot nu.

15.45 uur

Theepauze

16.00 uur

Paul van der Velde: De Mooiste
Mooi-Indië schilder: Willem Imandt
(1882-1967) over wie Indonesië wil
schilderen.

16.30 uur

Anne Leussink: De Indische reis (1863)
van de schilder Frans Lebret (1820-1909)

17.00 uur

Sluiting

Plaats: Universiteit Leiden, gebouw 1175 (Lipsius), Cleveringaplaats 1. Zaal 028
De toegang is gratis. Alle belangstellenden zijn zoals altijd van harte welkom.
Meta Knol is directeur van De Lakenhal in Leiden en was curator van de
tentoonstelling Beyond the Dutch die nog tot 10 januari 2010 in het Centraal Museum
Utrecht is te zien.
Paul van der Velde is historicus en publiceerde onder meer over P.J. Veth en Jacob
Haafner.
Anne Leussink studeerde in 2006 af op De Oostindische Theeboom, een populair
liedboek in de Nederlandse liedcultuur en studeert nu geschiedenis.
N.B. Kijkt u voor actuele programma-informatie en eventuele wijzigingen op de
website van Indische Letteren www.indischeletteren.nl
Let op! We beginnen dit keer om 15.00 uur!
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