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[Multatuli nu: Nieuwe perspectieven op Eduard
Douwes Dekker en zijn werk]
Multatuli nu
Inleiding
Jacqueline Bel & Rick Honings
Op vrijdag 27 januari 2017 vond in het Klein Auditorium van het Academiegebouw
van de Universiteit Leiden het symposium ‘130 jaar later. Nieuwe perspectieven op
Multatuli’ plaats. Tijdens deze drukbezochte dag presenteerden negen neerlandici
uit binnen- en buitenland ieder een nieuw perspectief op de auteur die met recht de
beroemdste van Nederland genoemd kan worden. De teksten van hun lezingen,
aangevuld met enkele extra bijdragen, treft u aan in deze bundel, die ook het eerste
nummer van de 33ste jaargang (2018) van het tijdschrift Indische Letteren vormt.
Multatuli is de godfather van de Indisch-Nederlandse literatuur.
Waarom vond het Multatuli-symposium plaats in Leiden? Allereerst vanwege de
link met de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, die het financieel mede
mogelijk maakte. Deze werkgroep is gelieerd aan de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden. In 2002 kwam Multatuli als winnaar uit de bus bij een onder
de leden van de Maatschappij georganiseerde enquête over de vraag wie de
belangrijkste klassieke auteur uit de Nederlandse literatuur is. Er werd 212 keer op
Multatuli gestemd. De nummer twee en drie, Joost van den Vondel en W.F. Hermans,
volgden slechts op ruime afstand (respectievelijk met 165 en 163 stemmen). Bij
diezelfde enquête kwam de Max Havelaar uit de bus als het belangrijkste werk uit
de Nederlandse literatuur, met 135 stemmen. Daarmee won de roman met maar één
stem verschil van de Middelnederlandse klassieker Van den vos Reynaerde.1
Is er nog een andere link met Leiden? Op het eerste oog niet. Leiden associëren
we immers veeleer met figuren als (de door Multatuli zeer gehate) Willem Bilderdijk
en student-auteurs als Nicolaas Beets (Hildebrand), Johannes Kneppelhout (Klikspaan)
en François HaverSchmidt (Piet Paaltjens). In tegenstelling tot al deze schrijvers
heeft Multatuli nooit in de Sleutelstad gewoond, gestudeerd of geschreven. Hij werd
op 2 maart 1820 in Amsterdam geboren en bezocht nooit de academie. In 1838
vertrok hij, met zijn vader, naar de Oost.

Indische Letteren. Jaargang 33

8

Portret van Multatuli door César Mitkiewicz, 1864, met handtekening en spreuk uit de Ideën.
Collectie Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

Toch wil dit niet zeggen dat er geen connecties zijn tussen Leiden en Multatuli.
Allereerst zijn belangrijke Multatuli-vorsers afkomstig uit Leiden, zoals Eep Francken
en Olf Praamstra. Dik van der Meulen promoveerde er in 2002 op zijn omvangrijke
biografie Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker, waarvoor hij een
jaar later zelfs de AKO Literatuurprijs ontving.
Kijken we naar het leven van de schrijver zelf, dan blijkt dat Eduard Douwes
Dekker toch af en toe in Leiden is geweest. Om er zijn vlammende lezingen te houden
in de Stadsgehoorzaal aan de Breestraat bijvoorbeeld. Er is een ooggetuigenverslag
bewaard gebleven van een bezoek aan Leiden van de wat oudere Multatuli, die toen
al kampte met zijn gezondheid. Voor hij begon te oreren, moest hij eerst enkele
minuten zuchten, steunen en hijgen, waarna hij over zijn lichaam verzucht schijnt te
hebben: ‘Cette vieille carcasse!’2
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In een eerder stadium, in het jaar 1853 - hij was toen veel jonger en op verlof uit
Indië - deed hij Leiden aan tijdens de Dies natalis op 8 februari. Hij logeerde toen
bij een student op het Rapenburg. Ze liepen samen mee in serenades en bezochten
's avonds studentenvereniging Minerva. Multatuli beschrijft het diner in de sociëteit
op geestige wijze. Nadat elke commissaris aan ‘het hoofd zijner bende’ aan tafel was
gaan zitten, hief de preses, na een korte toespraak, plechtig het Io vivat aan, dat door
allen uit volle borst werd meegezongen. Multatuli voegde daar nog aan toe: ‘Het
verdere feest zal ik maar niet beschrijven.’ Dekker verliet de bijeenkomst overigens
pas om vijf uur 's ochtends. De bestuursambtenaar zag er nog jong uit en schijnt
uitbundig meegedaan te hebben aan het studentenfeest. Toen hij gekleed in een
satijnen kabaai de stad uitging, zou een boer hebben geroepen: ‘Kaik, daer is een
student in jufferkleeren.’ Multatuli was zo gecharmeerd van het studentenleven dat
hij ooit zelfs heel even op het idee kwam om ‘heel op mijn gemak, Doctor in letteren
en in regten te worden.’3 Zoals we weten, is het anders gelopen, maar de anekdote
laat wel zien dat de combinatie Leiden en Multatuli niet zo vergezocht is als het lijkt.

Multatuli herdacht
Waarom was in 2017 de tijd weer eens rijp om Multatuli in de schijnwerper te zetten?
Het symposium in Leiden was allereerst bedoeld als een vervolg op het in 2010 aan
de Freie Universität Berlijn georganiseerde congres naar aanleiding van het
honderdvijftigjarig jubileum van de verschijning van Max Havelaar (1860). Die
roman veroorzaakte de nodige opschudding. Het boek kwam zelfs ter sprake in de
Tweede Kamer. ‘Er is in den laatsten tijd eene zekere rilling door het land gegaan,
veroorzaakt door een boek’, merkte het liberale kamerlid Van Hoëvell op, in reactie
op de zijns inziens te rooskleurige troonrede van dat jaar.4 In 2012 verschenen de
teksten van het Berlijnse congres in boekvorm onder de titel 150 Jahre Max
Havelaar/150 Years Max Havelaar. Multatulis Roman in neuer Perspektive/Multatuli's
Novel from New Perspectives.5 Het verschil met het Berlijnse congres is dat het thema
van ons symposium breder was. We vroegen de sprekers om een nieuw perspectief
te presenteren op Multatuli en zijn werk, en niet alleen op de roman die hem in een
keer beroemd maakte. Toch kozen velen ervoor om weer de nadruk op Max Havelaar
te leggen.
Er was in 2017 ook een concrete aanleiding om Multatuli te herdenken. Op 19
februari was het precies honderddertig jaar geleden dat Eduard Douwes Dekker in
het Duitse plaatsje Nieder-Ingelheim overleed. Hier, in de plaats waar ooit Karel
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Herdenkingspagina van De Amsterdammer naar aanleiding van Multatuli's dood in 1887, met
afbeeldingen van zijn geboortehuis te Amsterdam en van zijn sterfhuis te Nieder-Ingelheim. Collectie
Universiteitsbibliotheek Amsterdam.
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de Grote in zijn palts verbleef, had hij de laatste jaren van zijn leven doorgebracht,
samen met Mimi Hamminck Schepel, zijn tweede vrouw. Dankzij een weldoener
had hij er een riant huis kunnen kopen, dat al tijdens zijn leven was uitgegroeid tot
een bedevaartsoord voor Multatulianen.6 Tot voor kort was er het Landhotel Multatuli
gevestigd. Willem Frederik Hermans noemde het in 1976 een ‘armelijk hotelletje
voor handelsreizigers en hoeren’,7 maar nadien werd het aardig opgeknapt, en het
uitzicht was indrukwekkend. Helaas heeft het onlangs zijn deuren gesloten.
Maar niet getreurd: de sofa waarop de schrijver lag toen hij de laatste adem uitblies,
kan nog altijd worden bewonderd in het Multatuli Huis in de Korsjespoortsteeg te
Amsterdam, waar ook zijn lessenaar en de urn waarin zijn as bewaard werd, te
bezichtigen zijn. En wie zijn verdriet wil wegspoelen, kan dat nog altijd doen met
een glaasje witte of rode wijn van het in Ingelheim gelegen Weingut Multatuli.
Pasgeleden hebben we vastgesteld dat de wijn lekker is, al staat de naam van de
beroemde Schriftsteller op het etiket verkeerd gespeld (‘Multauli’).
Ter herdenking van de sterfdag van een groot schrijver is een wetenschappelijk
symposium natuurlijk gerechtvaardigd. Maar hoe groot blijft een schrijver als zijn
belangrijkste roman Max Havelaar door hedendaagse auteurs vergeleken wordt met
een onleesbare baksteen? Schrijver en columnist Christiaan Weijts ging in een column
van 18 januari 2016 over de rug van Multatuli tekeer tegen de verplichte literatuurlijst
op school. Onder de titel ‘Die boekenlijst is misdadig. Fuck de canon’ trok hij de
aandacht van het grote publiek.8
Over Multatuli's klassieke roman merkte hij op: ‘Altijd weer Havelaar, die
afgrijselijke monumentale baksteen, effectief moordwapen voor elk sluimerend
vonkje literaire interesse.’ Dat leraren hun leerlingen verplichten deze klassieker te
lezen, noemde Weijts misdadig. Niet gespeend van ironie, riep hij uit: ‘Die docent
moet naar een strafkamp!’ De column van Weijts stond uiteindelijk in het teken van
leesbevordering - hij wil althans dat leerlingen de vrijheid krijgen díe boeken te lezen
die ze zelf interessant vinden en die beter aansluiten bij hun belevingswereld - maar
het effect van zijn ‘Fuck de canon’ was duidelijk.
Weijts' stellingname veroorzaakte een storm van verontwaardiging en lokte veel
discussie uit. Anti- en pro-Multatuli-geluiden vulden de kranten. Verontruste leraren
schreven ingezonden brieven. Er volgden hoofdredactionele commentaren,
opinieartikelen en felle debatten op Twitter. In De Wereld Draait Door hield mediëvist
Herman Pleij drie dagen na de verschijning van Weijts' column zelfs een vurig
pleidooi voor Multatuli's boek, dat leerlingen volgens hem niet onthouden mag
worden. In zijn optiek is de roman een goed voorbeeld van wat de literatuur vermag:
‘Arme,
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arme Christiaan Weijts, wat is hem ontgaan, wat is hem onthouden.’ Op 13 januari
2017 kwam Weijts in NRC Handelsblad op zijn column terug en hij bleek niet van
mening veranderd. Hij bleef erbij dat ‘Orthodoxe en afgezaagde werken als Max
Havelaar’ leerlingen hun ‘toch al slinkende leeslust’ verder doen afnemen.9
In een hoofdredactioneel commentaar in NRC Handelsblad (21 januari 2016)
meldde de krant dat het juist de taak van de leraar is de Max Havelaar te doen
schitteren. Docenten moeten hun uiterste best doen om Multatuli en andere auteurs
levend te houden, ze moeten de belangstelling voor literatuur aanwakkeren bij nieuwe
generaties lezers. Gebeurt dat niet meer, dan ziet het er somber uit voor de literatuur
en voor het literatuuronderzoek. Maar hier ligt natuurlijk niet alleen een taak voor
leraren, maar ook voor de wetenschap, voor óns dus. Ook daarom vonden we het
belangrijk om een Multatuli-symposium te organiseren, al kenden de meeste bezoekers
natuurlijk hun klassiekers. Wat Multatuli betreft gaat het daarbij zeker niet alleen
om de Max Havelaar, maar ook om Juffrouw Laps en meester Pennewip uit Woutertje
Pieterse, om over zijn Minnebrieven, Millioenen-studiën en Ideën maar te zwijgen.

Multatuli's faam
Hoewel zijn faam dus niet langer onomstreden is, is Multatuli nog steeds onze
beroemdste schrijver.10 Dat blijkt op vele manieren. Zijn volledige werken zijn tussen
1950 en 1995 in vijfentwintig delen uitgegeven door uitgeverij Van Oorschot. Er
zijn meerdere levensschetsen over hem geschreven. In 2002 publiceerde Dik van der
Meulen, zoals gezegd, zijn kloeke biografie. In de decennia daarvoor waren er al
enkele andere biografische boeken verschenen, zoals van W.F. Hermans (De
raadselachtige Multatuli, 1976), Paul van 't Veer (Het leven van Multatuli, 1979) en
Hans van Straten (Multatuli. Van blanke radja tot bedelman, 1995). Tussen 1978 en
2013 verscheen bovendien het tijdschrift Over Multatuli, dat inmiddels is omgedoopt
tot een jaarboek.
Ook zijn er inmiddels vele straten naar hem vernoemd. Zijn geboortestad kent een
Multatuli Museum en een Eduard Douwes Dekker-verzorgingshuis. ‘Max Havelaar’
was lang het keurmerk voor wat inmiddels ‘Fair Trade’ is gaan heten. Hoewel men
al na zijn dood zinspeelde op een standbeeld, kreeg hij dat pas in 1987, in Amsterdam.
Vooral Finse toeristen laten zich er maar wat graag voor fotograferen, omdat het
woord ‘Multatuli’ in het Fins een seksuele connotatie blijkt te hebben. (De vertaling
van ‘Multa’ luidt: ‘door mij’, ‘tuli’ is: ‘hij kwam’, dus ‘Multatuli’ is: ‘hij kwam door
mij’).11
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Standbeeld van Multatuli in Amsterdam. Fotograaf onbekend.

Ook Multatuli's bekendste roman mag zich nog altijd in belangstelling verheugen.
Dat is altijd zo geweest. Al kort na verschijnen werd het werk in het Engels, Duits
en Frans vertaald en nadien zelfs in veertig talen. (In 2014 verscheen nog een nieuwe
Indonesische vertaling).12 Al spoedig na het verschijnen werden er adaptaties van
Max Havelaar gemaakt. In 1860 zette componist Richard Hol het dramatische ‘Ik
weet niet waar ik sterven zal’, het elegische lied van Saïdjah, op muziek. Het zou
niet voor het laatst zijn dat Multatuli's roman kunstenaars aanzette tot het maken van
bewerkingen. In 1871 verscheen bijvoorbeeld Max Havelaar, een strijder voor recht
en billijkheid, een toneelstuk in vijf taferelen, bedoeld om te worden opgevoerd door
rederijkers. Ook in de twintigste eeuw zou het boek adaptaties uitlokken. In 1976
kwam er een film uit van Fons Rademakers, elf jaar later - in het Multatuli-jaar 1987
- ging Max Havelaar de musical met televisieheld Jos Brink in première, en nog in
2005 werd er een toneelbewerking van gemaakt met Thom Hoffman in de hoofdrol.
In 1992 kwam de tweedelige, wetenschappelijke editie van de Max Havelaar uit,
die verzorgd werd door Annemarie Kets. Willem Frederik Hermans mocht er dan
het nodige op aan te merken hebben, het is een onmisbare uitgave voor de
Multatuli-onderzoeker. In 2015 zag de vijfde druk van deze editie het licht, in een
uitgave voor een breder publiek. Inmiddels is de tekst integraal beschikbaar op de
Digitale
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Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), al moet men voor het deel met
alle varianten nog altijd naar een ‘echte’ bibliotheek toe.

Max Havelaar, een strijder voor recht en billijkheid (1871). Collectie Multatuli Museum,
Amsterdam.

In het Multatuli-jaar 2010, toen Max Havelaar zijn 150ste verjaardag vierde,
verschenen er tal van uitgaven voor het grote publiek. Een van de opvallendste was
de door journalist Gijsbert van Es ingekorte en hertaalde editie van de roman. Volgens
sommigen is die uitgave een verschrikking, omdat de vloer aangeveegd zou zijn met
het taaleigen van de negentiende-eeuwse meester. Volgens anderen is het een
aanwinst, omdat generaties jongeren nu kennis kunnen maken met een toegankelijker
boek dan het origineel. Peter van Zonneveld kwam met een teksteditie van Max
Havelaar in de Tekst in Context-reeks, bedoeld voor middelbare scholieren.13
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In 2010 kwam er verder een Suske en Wiske-strip uit, De halve Havelaar, waarin
Multatuli's leven en werk een centrale rol spelen. Zes jaar later publiceerde Martijn
Adelmund Max Havelaar met zombies (2016), waarin de held van het verhaal het
moet opnemen tegen een horde hongerige zombies, met citaten als: ‘Er klonk een
misselijkmakend gekraak toen door de snijtanden van het wezen het hoofd van Frits
spleet als een kokosnoot. Zijn ogen draaiden weg, vlak voordat zijn schedel het begaf
en de zachte inhoud naar buiten droop, waar de griezel zich gretig aan tegoed deed.’14
Beide werken komen aan de orde in de bijdrage van Laurens Ham aan deze bundel.
In 2017 verscheen ten slotte nog een voorlopig laatste re-writing, onder de titel
Pax Havelaar of het theeleuten der Nederlandse Handel & Wandelmaatschappij,
door ‘Multaboni’, het pseudoniem van Chris van de Ven. Het werk is een uitgave
van Van de Vens ideële organisatie Hope XXL, die streeft naar een wereld waarin
iedereen zijn leven als goed waardeert, dat wil zeggen: met minstens een acht.15
En dan hebben we nog niet het Max Havelaar Toesprakentoernooi genoemd, dat
in 2017 voor de zevende keer op initiatief van Jaap de Jong aan de Universiteit Leiden
georganiseerd werd, en waarbij zo'n honderd middelbare scholieren een hele dag
workshops volgen en de strijd met elkaar aangaan om de beste - door Multatuli
geïnspireerde - speech te houden.16
Er is naar aanleiding van de Duitse auteur Goethe opgemerkt dat er nooit een einde
lijkt te komen aan de belangstelling voor en de publicaties over diens leven en werk:
‘Goethe und kein Ende’. Voor Nederland zou men met gemak over Multatuli hetzelfde
kunnen zeggen. Er verschijnen nog altijd artikelen, studies en proefschriften over,
en uitgaven en bloemlezingen van Multatuli's werk. Voorlopig blijft Multatuli wat
hij was: onze beroemdste auteur.

Opzet van dit boek
Binnen de muren van de academische neerlandistiek en literatuurwetenschap is er
aandacht voor hoog en laag, voor centrum en periferie, voor context en literaire
theorie. En dat is goed, want zo blijft het vak in beweging. Maar er moet, zoals
gezegd, ook voor gezorgd worden dat de kennis van de klassieke auteurs levend
blijft. Het is belangrijk dat er telkens vanuit andere invalshoeken en nieuwe (al dan
niet theoretische) perspectieven gekeken wordt naar de literatuur uit het verleden,
ook van klassieke schrijvers. Deze bundel is daar een voorbeeld van. Elf
wetenschappers, vooral afkomstig uit Nederland, maar ook uit Duitsland, Engeland
en Vlaanderen,
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laten hun licht schijnen op een nieuw of nog onvoldoende onderzocht perspectief op
Multatuli. Zo kunnen nieuwe generaties studenten en onderzoekers kennismaken
met een kersverse Multatuli en met beeldvorming rond Multatuli in binnen- en
buitenland, toen en nu.
De artikelen in deze bundel laten zien dat iedere tijd nieuwe perspectieven op een
klassieke auteur kan presenteren. Er is zoals gezegd altijd veel biografisch onderzoek
naar Eduard Douwes Dekker verricht, omdat zijn leven steeds tot de verbeelding
gesproken heeft, ook al in zijn eigen tijd. Vanaf het moment dat hij beroemd werd,
was men gefascineerd door of afkerig van zijn excentriciteit, of allebei. Sommigen
beschouwden hem als een inspirator, voorganger of profeet en als een verdediger
van onderdrukten, anderen zagen hem als een huichelaar, een slecht mens, ja zelfs
als de antichrist, vanwege zijn in het openbaar beleden atheïsme (‘O God, er is geen
God!’). Met zijn promiscuïteit, gokverslaving, chronisch geldgebrek, agressie en
goddeloosheid, en met zijn talent om schijnheiligheid te ontmaskeren en heilige
huisjes omver te gooien, lokte hij uiteenlopende reacties uit: van bewondering tot
hartgrondige afkeer.
Alleen de bijdrage van Olf Praamstra aan deze bundel is biografisch georiënteerd.
Hij gaat uitvoerig in op een precair onderwerp uit Multatuli's leven, dat ten onrechte
nog relatief weinig aandacht heeft gekregen: zijn huwelijk met het dertienjarige
meisje Si Oepi Keteh.
Alle andere bijdragen presenteren een nieuw perspectief op Multatuli's werk.
Daarbij is er, zoals gezegd, in de eerste plaats veel aandacht voor Max Havelaar.
Volgens Jaap de Jong was Multatuli een meester in het hanteren van de regels der
klassieke retorica. In zijn befaamde rede tot de Hoofden van Lebak, in het achtste
hoofdstuk, gaf hij daar op eigen wijze blijk van. De Jong presenteert in zijn hoofdstuk
een retorische analyse van die toespraak. Sven Vitse toont in zijn bijdrage welke
nieuwe inzichten we kunnen verwerven door de roman ‘symptomaal’ te lezen, dat
wil zeggen: met behulp van de theorie van de Franse marxistische
literatuurwetenschapper en filosoof Pierre Macherey. Saskia Pieterse, die in 2008
op Multatuli's Ideën promoveerde, richt nu de blik op het standsbesef van Douwes
Dekker. Evelien Neven, die een proefschrift voorbereidt over de lijstvorm in de
literatuur, werpt nieuw licht op de betekenis van het pak van Sjaalman. Laurens Ham
ten slotte laat zien dat elke tijd om zijn eigen Max Havelaar vraagt door in te gaan
op het Suske en Wiske-album, de zombieroman en zelfs op een videoclip van een
rapper waarin Multatuli een rol speelt.
In andere bijdragen komen juist andere werken van Multatuli aan de orde. Zo gaat
Jane Fenouhlet met behulp van een ‘nomadische lezing’ in op de donkere kracht van
Minnebrieven (1861), het eerste werk dat Multatuli na zijn succesvolle debuutroman
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presenteerde, en waarin hij het mysterieuze personage Fancy opvoert. Bart Vervaeck
leest in zijn bijdrage het complexe werk Millioenenstudiën, dat tot dusver vooral
biografisch geïnterpreteerd is. Vervaeck leest het werk intertekstueel: als een
hellevaart naar het voorbeeld van Dante.
De overige bijdragen hebben betrekking op Multatuli's Nachleben. Ralf Grüttemeier
gaat in op de receptie van Multatuli in Duitsland, die anders is verlopen dan in
Nederland, door te focussen op buitenlandse geschiedenissen van de Nederlandse
literatuur. Marc van Zoggel stelt zich de vraag hoe Multatuli gelezen moet worden
in postwetenschappelijke tijden. Kris Humbeeck ten slotte toont hoe belangrijk
Multatuli als auteur was voor een twintigste-eeuwse literator als Louis Paul Boon.
Hij liet zich voor zijn schrijverschap inspireren door zijn negentiende-eeuwse
voorbeeld, al koos hij uiteindelijk zijn eigen weg.
Zo biedt Multatuli nu een staalkaart van verschillende typen onderzoek dat anno
2017 naar de beroemde auteur wordt verricht. In 2020 is het tweehonderd jaar geleden
dat Eduard Douwes Dekker (op 2 maart 1820) in Amsterdam geboren werd. Misschien
is het dan opnieuw een goede gelegenheid om de stand van het Multatuli-onderzoek
op te maken.
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Meer verbazend en treffend dan overtuigend
De retorica van Max Havelaars toespraak tot de Hoofden van Lebak
Jaap de Jong
Weinig mensen weten dat Multatuli naast een groot schrijver ook een goed spreker,
nee, een verbazend en meeslepend redenaar was. Hoe zou zijn eerste voordracht als
jongen op de Latijnse school zijn geweest? Met welk romantisch vuur zal hij hebben
gesproken als piepjong lid van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, waar men
net als in de rederijkerskamers elkaar poëzie voorlas en toespraken hield? Welke
anekdoten wist hij gloedvol te debiteren op de veranda's van de huizen in
Nederlands-Indië, waar hij als jonge ambtenaar verbleef? Hoe klonk zijn maiden
speech als assistent-resident tot de Hoofden van Lebak? Hoe indrukwekkend of
slaapverwekkend waren de talrijke langdurige redevoeringen die hij hield tijdens
heuse toespraaktournees?
Van dit alles weten we wel iets, maar niet veel.1 Multatuli hield, zo heeft Nop
Maas onderzocht, tussen 1878 en 1881 georganiseerde tournees door Nederland en
Vlaanderen, met in totaal maar liefst 140 voordrachten.2 Licht ontvlambaar bij onrecht
sprak hij geregeld grote groepen mensen toe, die met hun entreegelden een zeer
welkome aanvulling op de inkomsten van zijn schrijfwerk leverden. Die toespraken
- voor studenten, burgers, wetenschappers, arbeiders, literair en politiek
geïnteresseerden - moeten vaak een sensatie zijn geweest. Ze zijn helaas niet of
nauwelijks bewaard gebleven, maar talrijke recensies en verslagen wél. Daarin vallen
verzuchtingen te lezen als: ‘Aan het einde van de wegslepende causerie was de
geestdrift onbeschrijfelijk.’ En ‘Het is verbazend! Wat 'n taal.’3
In zijn voordrachten stelt hij onrecht aan de kaak, bijvoorbeeld de achterstelling
van vrouwen en arbeiders en de onderdrukking in de Nederlandse koloniën. Hij
sloopt de heilige huisjes van zijn tijd. Hij roept op autoriteiten te wantrouwen,
propageert de vrije studie, spreekt over literatuur en filosofie. Zijn voordrachten
roepen weerstand op en wekken bewondering, maar hoe dan ook maken ze een diepe
indruk. De criticus van de Nijmeegsche Nieuwsbode: ‘Wij zaten onder een waterval
van woorden en denkbeelden, nu eens spattend in fijne droppelen, dan weer neerdon-

Indische Letteren. Jaargang 33

20
derend in breed stromen, waarin zich onophoudelijk het meest fantastisch
kleurgemengel spiegelde.’4
Multatuli's beroemdste toespraak is te vinden in de Max Havelaar (1860): de
toespraak tot de Hoofden van Lebak. Net als de tragische idylle van Saïdjah en Adinda
en het machtige slotakkoord van de roman waarin Multatuli het woord richt tot koning
Willem III, is de toespraak tot de Hoofden van Lebak een beroemd gebleven
zelfstandig deel uit de Max Havelaar.5 Wat kunnen we nu nog opsteken van de tekst,
die - zoals Garmt Stuiveling in zijn inaugurele rede over Multatuli en de
welsprekendheid zei - ‘een toespraak [is] die weliswaar in deze vorm nimmer
gehouden, maar die dan toch in deze vorm, dus juist als redevoering destijds
geschréven is’? Stuiveling verklaart de diepe indruk die de toespraak op de luisteraars
en lezers maakt, door de artistieke twee-eenheid van inhoud en vorm: ‘Een in wezen
zedelijk-profetisch gevoel komt er tot uiting in een taal die naar woordkeus, zinsbouw
en beeldspraak het Oude Testament en de oosterse poëzie als voorbeeld heeft geko-

De rede van Max Havelaar tot de Hoofden van Lebak. Tekening door Johan Herman Isings.
Collectie Multatuli Museum, Amsterdam.
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zen.’6 Hij prijst ook de fraaie ordening van de verschillende gedachtegroepen en de
manier waarop Havelaar zijn houding tot zijn publiek laat zien.
Stuiveling had als eerste hoogleraar Taalbeheersing in zijn inaugurele rede nog
andere onderwerpen te behandelen en kon zich dus maar zijdelings wijden aan de
toespraak tot de Hoofden van Lebak. Mij houden als retoricaonderzoeker en voormalig
docent presentatievaardigheden de volgende vragen bezig: Wat kunnen we nu nog
van de toespraak tot de Hoofden van Lebak opsteken voor ons onderwijs in
mondelinge vaardigheden (en in onze eigen spreekpraktijk als docenten, onderzoekers
en politici)? En via welke retorische strategieën poogt Max Havelaar zijn vijandige
publiek te overtuigen van de juistheid van zijn voorstellen?

Retorica: verwerpelijk, maar onmisbaar
Wie zich verdiept in het geheim van Multatuli's overtuigingskracht, kan niet om de
retorica heen: de klassieke leer van het overtuigend spreken. Eeuwenlang is het
onderwijs in schrijven en spreken gebaseerd geweest op de inzichten die in de
klassieke oudheid vorm hebben gekregen en daarna verder zijn ontwikkeld. De
plechtige schoolrede heeft zich in de Latijnse scholen gehandhaafd tot halverwege
de negentiende eeuw, de tijd waarin Eduard Douwes Dekker leefde.7 Met deze
oefening moesten leerlingen hun compositorische en mondelinge vaardigheden tonen,
laten zien dat ze de regels kenden en respecteerden. Met het overtuigen van een
publiek had dat weinig te maken. Buiten het onderwijs hielden burgers in de
negentiende eeuw zich in rederijkerskamers bezig met voordrachtskunst, de
zogenoemde ‘uiterlijke welsprekendheid’. Van zulke rederijkerskamers waren er in
Nederland meer dan duizend. Gekleed in stemmig rokkostuum hielden de leden soms
toespraken, maar vaker droegen zij elkaar Nederlandse gedichten en drama's voor.
Als tiener bezocht Dekker bijeenkomsten van de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen, afdeling Waterland, gevestigd in Buiksloot,8 waar men elkaar poëzie
voorlas; de jonge Dekker presenteerde hier een eigen bewerking van een verhaal van
Jean Paul, een Duitse romanticus. Ook hielden de leden redevoeringen gebaseerd op
kennis van de retorica.
De retorische leer van de welsprekendheid is ons via Aristoteles, Cicero en
Quintilianus overgeleverd. In de eenentwintigste eeuw is deze leer in didactische
vorm gegoten door onder meer de Leidse neerlandicus Antoine Braet in zijn praktische
handboek Retorische kritiek.9 Ik zou nu aan de hand van de elf stappen die Braet on-
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derscheidt, een analyse van de taken van de redenaar Havelaar kunnen maken, maar
ik beperk me liever tot enkele opvallende retorische strategieën, met name op het
gebied van de overtuigingsmiddelen waarmee sprekers volgens Aristoteles hun
publiek overtuigen: ethos (de indruk die de spreker maakt), logos (de argumentatie)
en pathos (de emoties van het publiek). Een beknopte structuuranalyse van de
toespraak met enige aandacht voor argumentatie is als bijlage toegevoegd.
Maar voordat ik daartoe overga, voel ik me genoodzaakt een tegenwerping te
maken: is Multatuli eigenlijk wel geschikt als retoricadocent en presentatieadviseur?
Immers, al na drie jaar Latijnse school eindigde zijn formele opleiding. Van een
retorische carrière als dominee (zoals zijn oudste broer Pieter) en later politicus (hij
koesterde korte tijd ambities voor het parlement) is nooit iets terechtgekomen. Het
houden van redevoeringen zegt Multatuli zelfs een slechte zaak te vinden, die
bestreden moet worden: ‘Redenary [is] 'n kwaad dat met alle kracht behoort te worden
tegengegaan.’10 En veel van zijn scherpste uitspraken en aforismen heeft hij gericht
tegen mooischrijverij en mooisprekerij. Hij gruwt van de ‘mondknapheid van
babbelaars’; het gaat de ‘babbelaars’ meer om mooi te spreken dan om te overtuigen
en echt iets te veranderen. En wat heb je aan mooie woorden, als het onrecht blijft
bestaan? De Javaan wordt mishandeld! Ook voor spreekopleidingen heeft hij geen
goed woord over: ‘Een even ongunstig oordeel [...] acht ik me verplicht uit te spreken
over de pogingen die men hier-en-daar in 't werkt stelt om jongelieden tot publiek
spreken op te leiden.’11 Hij was tegen onrealistische spreekonderwerpen, tegen het
uitschrijven van toespraken en tegen mooisprekerij, waarbij de vorm belangrijker is
dan de inhoud. Multatuli's houding ten opzichte van de retorica is dus gecompliceerd.12
Een redevoering is een methode van waarheidsverkondiging waaraan volgens hem
talloze nadelen kleven. De eerlijke dienaar van de waarheid strijdt en lijdt een leven
lang om indrukken op te vangen en die om te zetten in volledige en logische
gedachten, maar staat voor de opdracht die te verkondigen aan een ‘dom en gemeen’
publiek dat alleen geïnteresseerd is in mooipraterij. De kunst van de welsprekendheid
biedt middelen die de naakte waarheid overdraagbaar (aantrekkelijk en zo begrijpelijk
mogelijk) maken, en de redenaar kan niet anders dan hier gebruik van maken, op
voorwaarde dat het vinden en verkondigen van de waarheid zijn belangrijkste streven
is en de spreker zijn hart volgt.13 Vasthouden aan de denkbeelden alleen - zich louter
concentreren op logos - brengt de waarheid niets dan schade toe. ‘Redenary is 'n
kwaal’,14 en ook de retorica is, kortom, een noodzakelijk kwaad.
Geen goed uitgangspunt voor een belangrijke rol als presentatieadviseur, lijkt het.
Gelukkig leidde zijn kritiek op de ‘redenary’ er niet toe dat hij stopte met spreken
in
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het openbaar. Tegen wil en dank trad hij talrijke malen op, en vaak met veel succes
en voldoening - al voelde hij zich soms een ‘spreekdraaiorgel’.15 En wie verder kijkt
dan deze kritische passages die Multatuli aan dit onderwerp wijdt, ziet ook iets anders.
Multatuli mag dan kritiekloze bewondering en navolging verafschuwen, tegelijkertijd
beseft hij dat we niet zonder de ervaring van anderen kunnen: ‘Wy povere
schoolmenschen kunnen de dronken Heloten niet missen. Wy moeten uit benevelde
boeken leeren hoe men niet behoort te schryven, en nuchter blyft. Men moet ons
wyzen op de fouten van anderen.’16
En die fouten zag Multatuli meer dan genoeg: de fouten van ‘babbelaars en
redevoeringhouërs’, die niets anders deden dan het houden van ‘een speech vol lamme
laffe lompe leugens’.17 In zijn toespraken, brieven en Ideën zijn talrijke nuttige en
verrassende inzichten en afraders te vinden - ook voor hedendaagse sprekers. Hierover
en over het scherpe oog dat Multatuli had voor de valkuilen van goed en overtuigend
spreken, is elders meer te lezen,18 maar wat leert ons zijn beroemdste toespraak aan
het begin van zijn schrijverscarrière?

Retorische strategieën van Havelaar
De inhoud van de roman Max Havelaar is bekend. In het achtste hoofdstuk (van de
twintig) staat de toespraak ter gelegenheid van zijn benoeming tot assistent-resident
van Lebak uitgeschreven, gehouden voor de leiders (‘Hoofden’) van Lebak,
doorsneden met beschouwingen over de toespraak door Stern, een van de vertellers
in de roman.19
Vanaf de aanhef van de toespraak, waarin de Hoofden worden aangesproken, is
de rede qua genre direct een gelegenheidstoespraak, met een sterke beleidsinhoud,
die past bij het aanvaarden van een nieuwe functie. Het is een soort inaugurele
toespraak, maar dan met minder pomp and circumstance. Bij zo'n toespraak
presenteert een nieuwe leider zich, dankt voor de aanstelling, belooft zich in te zetten
voor de nieuwe functie, roept op tot eensgezindheid en goede samenwerking, kondigt
aan hoe hij vorm wil geven aan het nieuwe beleid dat hij voorstaat, en eindigt - hoe
dan ook - positief. Havelaar volgt het genreboekje met veel verve, zo zullen we zien.
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Ethos
Een eerste kenmerk van de retorica van Havelaar is zijn aanpassing aan zijn publiek.
Volgens Aristoteles is dat een essentiële voorwaarde voor een overtuigende toespraak.
Havelaar gaat heel ver in deze aanpassing. Hij bezigt een gedetailleerde aanspreking
vanaf ‘Mynheer de Radhen Adhipatti’ tot en met ‘allen die Hoofden zyt in de afdeeling
Bantan-Kidoel’.20 Hij verwijst in zijn toespraak naar het opperwezen God, niet naar
de christelijke God, maar naar de God van de inlanders, Allah (en dat maar liefst
zeven maal). Hij gebruikt woorden en beelden ontleend aan de geografische en rurale
wereld van zijn publiek: met talrijke passages over gamelan, padie, rijstvelden,
bomen, buffels en buurstreken (‘in Tjikandi en Bolang en in het Krawangsche[...]’21).
Een andere belangrijke vorm van aanpassing is: Havelaar spreekt volgens Stern de
toespraak in het Maleis uit. ‘Men bedenke bovendien dat het meerendeel zyner
toehoorders uit eenvoudige, doch geenszins domme mensen bestond, en tevens dat
het Oosterlingen waren, wier indrukken zeer verschillen van de onze.’22 Door de
bestuurstaal te spreken die de Europeanen van oudsher spraken in hun omgang met
de bevolking - die zelf overigens Soendanees sprak - en door voor de bevolking
herkenbare metaforen te gebruiken, laat Havelaar merken dat hij de afstand tot zijn
toehoorders zo klein mogelijk wil maken.
Havelaar bereidt de snoeiharde kritiek die hij enkele minuten later zal leveren,
zorgvuldig voor door zijn argwanende publiek in de eerste minuten al enigszins
welwillend te stemmen en te ontwapenen met het innemen van de underdogpositie
in combinatie met bescheiden vleierij (de klassieke exordiale benevolum
parare-functie):23 ‘Ik weet dat er onder u lieden zijn, die uitsteken in kennis en in
braafheid van hart: ik hoop mijn kennis door de uwe te vermeerderen, want zij is
niet zo groot als ik wenste.’24 En kort daarna prijst hij Lebaks vruchtbare landstreek
en vredelievende bevolking - ongetwijfeld tot opluchting van de argwanende Hoofden.
Havelaar verwoordt zijn harde boodschap vooral zacht. De eerste formulering van
de propositio komt na de nodige omtrekkende bewegingen en is een schoolvoorbeeld
van eufemisme: ‘Hoofden van Lebak, er is veel te arbeiden in uw landstreek!’25 Dan
bouwt hij de druk - in drieën - langzaam op.26 Eerst constateert hij verontrustende
feiten, daarna behandelt hij mogelijke buiten-menselijke oorzaken voor die
verontrustende feiten: oorlog, banjirs, droogte, ziekte - die hij vervolgens weer
afserveert als minder aannemelijke oorzaken, en ten slotte stelt hij indringende vragen
aan de Hoofden naar de persoonlijke oorzaken van de verontrustende feiten.
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De rede van Max Havelaar tot de Hoofden van Lebak, door J.C. Addicks, 1895. Collectie
Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

In de loop van zijn toespraak laat hij aan duidelijkheid niets te wensen over. Hij
eindigt na een paar heftige passages weer op rustige toon in rustige woorden: ‘Wij
hebben iets schoons te doen.’27 En ‘Ik verzoek u nogmaals my te beschouwen als een
vriend.’28 En: ‘Wie gedwaald mocht hebben, kan op een zacht oordeel van myn kant
staat-maken, want daar ikzelf zo menig keer dwaal, zal ik niet streng zijn.’29
Het risico dat de nieuwe assistent-resident op grond van deze eufemismen als een
slappe bestuurder beschouwd zal worden, heeft Havelaar knap vermeden door enige
impliciete dreiging in zijn woorden te leggen: ‘Alleen waar nalatigheid zou worden
tot gewoonte, zal ik die tegengaan. Over misslagen van groveren aard ... over
knevelary en onderdrukking, spreek ik niet.’30 Vooral de preteritio-techniek in de
laatste zin mist zijn uitwerking niet: Havelaar ontkent dat hij over de ergste vormen
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spreekt, maar terwijl hij het ontkent, stelt hij ze toch centraal en laat hij zijn luisteraars
speculeren over wat die ergste misdragingen voor straffen zullen opleveren. Maar
de welwillende toon van het eufemisme bepaalt aan begin en eind de muziek.
De ethos-strategie die hij toepast, is zichzelf nederig te positioneren, en zichzelf
halverwege ook als family man neer te zetten: hij haalt de kleine Max even in de
ruimte waar de toespraak wordt gehouden, die er even speelt met de aanwezigen,
totdat zijn vader hem weer wegstuurt.31 Maar hij is tegelijkertijd onrustbarend goed
ingelicht over de misstanden, en is vastberaden.

Logos
De argumentatie in de toespraak is tamelijk breed en op sommige punten diep, maar
onvolledig. Havelaars manier van betogen kan beoordeeld worden met behulp van
de theorie van de standaardgeschilpunten. Hierbij brengt een indiener een standpunt
naar voren dat in het algemeen zo geformuleerd kan worden: beleidsdaad x moet
verricht worden.32 In het geval van Max Havelaar zou het gaan om een beleidsdaad
die inhoudt dat de arbeidsomstandigheden in Lebak drastisch verbeterd worden. Een
goed beleidsvoorstel moet volgens de theorie overtuigen op de volgende vier
standaardgeschilpunten:
1. Er is een ernstig en aan het huidige beleid inherent probleem dat om een
oplossing vraagt.
2. Mijn voorstel zal het probleem doeltreffend oplossen.
3. Mijn voorstel is uitvoerbaar.
4. De voordelen van mijn plan wegen op tegen eventuele nadelen.

Havelaar overtuigt weliswaar op enkele standaardgeschilpunten van deze
beleids-topiek, maar niet op alle. Ik loop ze kort langs.
Momenteel zijn er veel ernstige ‘verkeerdheden’ in het land. De landman is arm,
de padie gaat dikwijls naar de verkeerde personen en het aantal kinderen is gering.
Ook verlaten veel inwoners het gebied en vertrekken naar een andere streek. Havelaar
maakt deze punten niet met cijfers maar wel met concrete voorbeelden. De
verkeerdheden in het land worden veroorzaakt door het huidige beleid (inherentie).
De bestuurders hebben ‘dikwyls misslagen begaan’,33 de inwoners van Lebak zijn
mishandeld en uitgebuit. Dit beleid heeft ervoor gezorgd dat het land arm is.
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De armoede, het gebrek aan voedsel en het kleine inwonersaantal kunnen worden
opgelost met een nieuw beleid: er moet meer gewerkt worden in het land. Om dit te
kunnen bereiken mogen de inlanders niet als slaven verplicht worden onbetaalde
arbeid te verrichten voor de Hoofden van Lebak. Als dat onrecht wordt
teruggedrongen, zal de welvaart terugkeren en zullen de bevolking en de beschaving
toenemen.
Wat betreft de uitvoerbaarheid van zijn beleid maakt Havelaar niet concreet
duidelijk in hoeverre het haalbaar is zijn plan uit te voeren. Hij komt bijvoorbeeld
niet met cijfers die aantonen hoe meer ‘arbeid’ zou leiden tot toename van de
bevolking. Bovenal geeft hij niet aan hoe de Hoofden van Lebak dan aan de benodigde
inkomsten kunnen komen (gecompenseerd kunnen worden), terwijl elders in de
roman (hetzelfde hoofdstuk) blijkt dat Havelaar goed begrijpt dat de regent te weinig
verdient om zijn huishouding te laten draaien, en gedwongen wordt om aan het
systeem mee te doen.
De voordelen van het beleidsplan zijn de toename van de bevolking en de afname
van de armoede. Een bijkomend en essentieel voordeel is de manier waarop de
verantwoordelijken beoordeeld zullen worden na de dood: als het beleid rechtvaardig
is geweest, zal dat goed beoordeeld worden.34 Nadelen van het plan worden niet
genoemd (de Hoofden van Lebak verliezen zó veel inkomsten - zoals gratis producten
en gratis arbeid - dat hun leven van welgestelde adel en hun daarmee samenhangende
status ernstig schade zullen ondervinden).

Pathos
Havelaar kiest heftige stijlmiddelen om de luisteraars en lezers emotioneel te
engageren en om de urgentie van de problemen onontkoombaar te schilderen. Hij
gaat vol op het orgel, maar anders dan de retorische theorie voorschrijft, eindigt hij
zeer rustig en kalm. Stuiveling merkt op dat Havelaar spreekt in ‘een taal die naar
woordkeus, zinsbouw en beeldspraak het Oude Testament en de oosterse poëzie als
voorbeeld heeft gekozen’.35 Zijn retorische technieken vormen een staalkaart van
stijlfiguren, waarmee hij - wederom volgens Stern - aan ‘bekendste zaken een nieuwe
kleur meedeelde’.36 We zien beeldspraak, vergelijking, personificatie, contrasten,
evidentia, amplificatio, preteritio, het sprekend opvoeren van personen,
serie-geschakelde tegenstellingen, parallellie, zelfcorrectie, vragen en vooral retorische
vragen. De rede is, kortom, een luilekkerland voor stijlonderzoek. Twee beroemde
voorbeelden van retorische vragen die de luisteraar engageren, zijn: ‘Ik ben hier ge-
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zonden om uw vriend te zyn, uw oudere broeder. Zoudt gy uw jongeren broeder niet
waarschuwen, als ge een tijger zaagt op zyn weg?’37 En: ‘Ik vraag u, Hoofden van
Bantan Kidoel, waarom zijn er zoovelen die weggingen, om niet begraven te worden
waar ze geboren zyn? Waarom vraagt de boom, waar de man is dien hy als kind zag
spelen aan zyn voet?’38
Zeer effectief zijn de metaforen en personificaties in de toespraak. In de roman
wordt er door Stern gereflecteerd op de door Havelaar gebruikte personificatie van
de boom:
Men beseft, als hy den boom liet vragen waar de man was die als kind aan
zyn voet gespeeld had, dat die boom daar stond en voor de verbeelding
van Havelaars toehoorders in werkelykheid vragend rondstaarde naar de
heengegane bewoners van Lebak. Ook verzon hy niets: hy hoorde de boom
spreken, en meende slechts natezeggen wat hy in zyn dichterlyke opvatting
zoo duidelijk verstaan had.39
De beeldspraken die Havelaar gebruikt, zijn niet clichématig: zo roept de personificatie
van de boom bij de toehoorders en lezers een nostalgisch en herkenbaar beeld op.
Een ander voorbeeld van een fraai agrarisch aforisme zinspeelt op een diepgevoelde
waarheid: ‘Want niet in het snyden der padie is de vreugde: de vreugde is in het
snyden der padie die men geplant heeft.’40 Middelen als evidentie en amplificatie
worden voornamelijk gebruikt als pathos-techniek. Ze wekken de suggestie een
objectief ‘ooggetuigenverslag’ te zijn, maar zijn in feite subjectief en bedoeld om
het publiek te raken. Ze lijken de toehoorders te informeren, maar zijn zo indringend
dat ze vooral een beroep doen op het gevoel.41
In een pauze haalt hij zijn eigen spelende kind Max er even bij, als een levende
visual prop. Hij doet dit vlak na zijn doordenker: ‘Waarom vraagt de boom waar de
man is die hij als kind zag spelen aan zijn voet?’,42 waardoor deze woorden meer
zeggingskracht krijgen. De sterke leider die zijn zachte kant toont door zich als
liefhebbende vader te tonen. Wat weer een brug slaat naar een klassieke en meer
inhoudelijke manier van emotioneren: het beroep op de verantwoordelijkheid voor
het nageslacht. Havelaar roept in de uitweiding het beeld op van wat het nageslacht
zal zeggen over de manier waarop de hoofden hun verantwoordelijkheden hebben
gebruikt of misbruikt.43
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Actio
Hoe was de presentatie, de actio, van de toespraak? Volgens Stuiveling is de toespraak
in Lebak nooit echt gehouden door Eduard Douwes Dekker. Biograaf Dik van der
Meulen stelt dat Dekker wel een toespraak heeft gehouden, maar een veel kortere
en, volgens een bron, weinig opzienbarende.44 De toespraak uit de roman wordt
daardoor een geval van esprit d'escalier: de betere repliek of speech die je verzint
als de gelegenheid al achter de rug is. We beschikken niet over een YouTube-filmpje
van de toespraak, maar wel over geluidsfragmenten van voordrachtskunstenaar Albert
Vogel en een bewerking in de film Max Havelaar van regisseur Fons Rademakers
(1976), waarin de acteur Peter Faber een verkorte en bewerkte toespraak in het Maleis
houdt, met Nederlandse ondertiteling (ook op YouTube te vinden). Maar dat zijn
allemaal interpretaties van de rede in de roman.45
Gelukkig biedt de roman zelf aanknopingspunten om te achterhalen hoe Douwes
Dekker in Havelaar een geïdealiseerde versie van zichzelf presenteert. Stern recenseert
hier niet alleen Havelaars retorica, maar tegelijkertijd poneert hij een ideaalbeeld
van retorica en actio. Havelaars timing en stem passen precies bij de ontwikkeling
van zijn verhaal, aldus Stern:
Ieder verwachtte hierop een toespraak als die welke de resident op de
vorigen dag had gehouden, en het is niet geheel-en-al zeker dat Havelaar
zelf van voornemen was iets anders te zeggen, doch men moest hem by
zulke gelegenheden gehoord en gezien hebben om zich voortestellen hoe
hy, by toespraken als deze, zich opwond en door zyn eigenaardige wyze
van spreken aan de bekendste zaken een nieuwe kleur meedeelde, hoe zich
dan zyn houding oprichtte, hoe zyn blik vuur schoot, hoe zyn stem van 't
vleiend zachte in 't vlymend scherpe overging, hoe de beelden van zyn
lippen vloeiden als strooide hy iets kostbaars om zich heen dat toch hèm
niets kostte, en hoe, als hy ophield, ieder hem aanstaarde met open mond
als om te vragen: ‘myn God, wie zyt ge?’46
Havelaar varieert in tempo en volume: op het moment dat hij over zijn kind praat,
spreekt hij zacht, terwijl zijn stem klinkt als een boor ‘als ze met kracht wordt
geschroefd in hard hout’,47 op het moment waarop hij vraagt hoe het mogelijk is dat
de inlanders zo arm zijn.
Wanneer Havelaar het heeft over de rijstvelden, gaat zijn blik ook richting de
rijstvelden die te zien zijn door het open gedeelte van de zaal waarin hij spreekt.
Hiermee toont hij betrokkenheid bij het onderwerp. Door zich van zijn zittende hou-
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ding, die gebruikelijk was, op te richten trekt hij bovendien de aandacht van de
toeschouwers.
Stern merkt op dat het Havelaar geen enkele moeite lijkt te kosten om zijn toespraak
te houden. Quintilianus benadrukt dat het verdacht overkomt als een verhaal van
tevoren wordt uitgewerkt en te geconstrueerd of te uitgedacht is. Een geimproviseerd
verhaal lijkt meer uit ‘het hart’ te komen en is overtuigend door zijn oprechtheid.48
In zijn toespraak last Havelaar twee pauzes in. Beide keren doet hij dit nadat hij een
reeks vragen heeft gesteld aan zijn publiek. Waarschijnlijk wil hij dat zijn toehoorders
op dat moment de vragen tot zich laten doordringen, zodat zij die voor zichzelf
beantwoorden.

Besluit
Havelaars toespraak tot de Hoofden van Lebak is ideaal onderwijsmateriaal voor
lessen Nederlands en retoricalessen aan aankomende neerlandici. Voor lessen in
letterkunde zijn er bovendien mooie vergelijkende analyses te maken met de parallelle
preek van dominee Wawelaar. Ook vergelijkingen met parodieën die Multatuli elders
heeft gehouden op toespraken van politici zoals Thorbecke, dominees en
wetenschappers van zijn tijd, kunnen veel inzicht opleveren. Als een vroege
voorganger van Koefnoen imiteert en parodieert Multatuli de ‘prekers, babbelaars,
redevoeringhouders, spreek-, praat-, redeneer-, vertoog-, pleit-, verhandelkranen’.49
De eerste aanzetten hiertoe van hoogleraar Letterkunde en eerste hoogleraar
Taalbeheersing Garmt Stuiveling zijn inspirerend.50 Voor cultuurlessen biedt de
toespraak een rijk voorbeeld van interculturele aanpassing aan het publiek, van aanhef
tot taal- en metafoorkeuze, van eufemismen tot benevolum-technieken.
Met deze retorische analyse is gepoogd Havelaars retorische strategieën om de
Hoofden te overtuigen van zijn visie op ‘de verkeerdheden in het land’ in beeld te
brengen. De pathos-strategie is, gecombineerd met het weloverwogen, welwillende
en indringende ethos, essentieel voor het effect van de rede, en Havelaar lijdt enige
verliespunten op het vlak van logos: hij heeft slechts twee van de vier
standaardgeschilpunten in de beleids-topiek overtuigend uitgewerkt. Wat vooral
overblijft voor sprekers uit de eenentwintigste eeuw, zijn de resultaten van die
pathos-strategie: de schoonheid van de taal, die soms Bijbels-profetisch is en de
emotionerende metaforen en appellerende vragen. En Havelaars presentatie, die
getypeerd wordt door oprechte betrokkenheid en natuurlijkheid.
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De Hoofden werden getroffen door de toespraak, maar ze hebben hun handelwijze
niet aangepast. De meeste overtuigingskracht heeft de toespraak uiteindelijk op de
lezer van de roman. Ook hier blijkt Multatuli's typering weer zeer raak. In de woorden
van Stern over Havelaar: ‘zijn welsprekendheid had dan ook meer de eigenschap
van te verbazen en te treffen, dan door bondigheid van redeneering te overtuigen.’51

Omslag van Jaap de Jong, Spreken als Max Havelaar. Hoe houd je een vlammende toespraak?
(2012).

Intussen is Multatuli's werk wel de belangrijkste inspiratiebron voor het Max
Havelaar Toesprakentoernooi. Sinds september 2011 strijden jaarlijks vijftig docenten
Nederlands met hun honderd beste leerlingen tijdens dit toernooi om de beker voor
de beste vlammende toespraak in de geest van Max Havelaar. Een hele dag
retoricaworkshops geïnspireerd door Multatuli, georganiseerd door de Leidse
opleiding Nederlandse Taal en Cultuur en het Multatuli Genootschap onder het motto:
eenvoudige oprechtheid, hard werken en humor, want ‘Wie verveelt heeft ongelyk’!52

Indische Letteren. Jaargang 33

32

Bijlage
Schematisch overzicht van de onderdelen van de toespraak volgens de klassieke
ordening. De regelnummers verwijzen naar de editie Kets-Vree 1992, p. 79-86, regels
49-371.
Exordium/inleiding 49-64

- aandacht (aanhef)
- welwillendheid (vleien)

Narratio/aanleiding 65-102

- toedracht redevoering
- blijdschap over aanstelling
- belofte maximale inzet voor Lebak

Propositio/doel 103

- ‘Er is veel te arbeiden in uw landstreek.’

Partitio 104-114

- impliciete aankondiging belangrijkste
argumenten via retorische vragen

Argumentatio/argumentatie 104-294

- wantoestanden in het gebied
- mogelijkheden tot verbetering
- begane misslagen en gevolgen hiervan

Pauze 155-263

- opvoeren van autoriteiten (Koning,
Grote Heer te Buitenzorg)

Digressio/uitweiding 294-343

- hoe zal men oordelen na de dood van
een rechtvaardige bestuurder?

Pauze 343-346

- hoe zal men oordelen na de dood van
een onrechtvaardige bestuurder?

Peroratio/slot 347-371

- recapitulatie (ik ben uw vriend; wij
hebben iets schoons te doen)
- positief toekomstbeeld (groei in
bevolking, welvaart en beschaving)
- oproep tot samenwerking
- zakelijke mededeling
- slotgroet
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tafel als enig attribuut. Er bestaat zelfs een grammofoonplaatje met opnamen van Vogel, wiens
stem door tijdgenoten de ‘koperen klaroen’ werd genoemd (zie ook de website
http://vintagecatalogus.tin.nl/brief.aspx van het Theaterinstituut Nederland).
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Het gevaar van de koloniale parvenu
Max Havelaar en het Nederlandse standsbesef
Saskia Pieterse
Eduard Douwes Dekker was een kind dat zich maar moeilijk kon voegen naar het
negentiende-eeuwse schoolsysteem. Alhoewel zeer begaafd, werd hij van de
Amsterdamse Latijnse school gestuurd en als achttienjarige jongen naar de kolonie
gezonden. Eenmaal daar bleek hij zich nog steeds moeilijk te kunnen voegen naar
de fatsoensnormen die aan burgerlijke ambtenaren werden opgelegd: er circuleerden
over hem verhalen over gokken, duelleren en ander excessief gedrag.1 Dat type
uitspattingen werd in de negentiende eeuw met de adellijke elite geassocieerd, die
zich deze ondeugden doorgaans wél kon permitteren.2
Het kind dat zich niet liet disciplineren volgens de spelregels van de Nederlandse
standenmaatschappij en zich adellijke of in ieder geval weinig burgerlijke gewoontes
aanmat: we komen het niet alleen in biografische verhalen als die van Douwes Dekker
tegen, maar ook in de Nederlandse literatuur. Gedurende de gehele koloniale periode
wemelt het in de Nederlandse letteren van kritiek op kinderen die ervan verdacht
werden het te hoog in de bol te hebben, en die daarom naar de zogeheten ‘West’ of
‘Oost’ werden gezonden. Volgens de dominante beeldvorming kwamen ze aldaar
echter allerminst tot inkeer, want ze konden daar leven ‘als vorsten’. Het beeld was
dat je in de koloniën gemakkelijk een fortuin kon vergaren, dankzij slavenarbeid en
suspecte handel in bijvoorbeeld amfioen. Die veel te snelle stijging zou allerlei
wangedrag verder in de hand werken, zoals ledigheid, goklust, seksuele losbandigheid
en wreedheid.3
Er bestond kortom een lange traditie van teksten waarin kolonialen afgeschilderd
werden als de standenhiërarchie bedreigende nouveaux riches. In deze context van
een door standsbesef ingegeven negatieve kijk op Nederlanders die naar de kolonie
waren vertrokken, werd in de literatuur eerst de slavernij onderwerp van kritiek. In
het anti-slavernijtoneelstuk Kraspoekol, of de slaaverny (1800) van Dirk van
Hogendorp treedt de parvenu Champignon op. Die anti-slavernijliteratuur kan gezien
worden als een voorloper van Multatuli's aanklacht tegen de uitbuiting van de Javaan.4
Een
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vergelijking tussen Max Havelaar en Kraspoekol kan aan het licht brengen hoe een
behoudend standsbesef het denken over gelijkwaardigheid structureerde.5

Musicerend gezelschap in de koepel ‘Batavia's Lust’, 1875, van David Bles. Bles schildert een
achttiende-eeuws tafereel. We zien een familie die uit ‘de West’ is teruggekeerd en in een buitenhuis
in de polder zit (in de verte graast een koe). Het zijn parvenu's: de moeder slaapt, de zoon heeft
meer aandacht voor de aap dan voor de kunst en de dochter lacht spottend om de muzikanten. Ze
kunnen zich dus wel de genoegens van de hoge burgerij veroorloven, maar beschikken niet over
de innerlijke beschaving die daarbij zou horen. Naast de zwarte bediende biedt het schilderij boven
de mantel (waarop een tot slaaf gemaakte man een zware last moet dragen) een evidente verwijzing
naar de dubieuze bronnen van alle welvaart die we hier zien. Collectie Dordrechts Museum.

In dit artikel zal eerst betoogd worden dat bij Van Hogendorp een contradictoire
logica werkzaam is. Zijn pleidooi voor de afschaffing van de slavernij berust op een
Verlicht gelijkheidsdenken: we zijn allen mensen en hebben recht op vrijheid. Als
we het toneelstuk echter nauwkeurig lezen, dan blijkt dat er wordt ingespeeld op een
ander en veel behoudender sentiment. Het koloniale systeem dat op slavernij drijft,
zou ervoor zorgen dat de parvenu's aan de macht komen, terwijl de adel het onderspit
delft. Uit het toneelstuk spreekt dus de angst dat de slavernij de hiërarchie
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tussen de standen zal ondermijnen - een angst die op gespannen voet staat met het
uitgedragen gelijkheidsdenken.
Vervolgens zal gesteld worden dat er bij Multatuli in Max Havelaar (1860)
eveneens een contradictoire logica aan te wijzen is. Ook Multatuli schreef over de
gevaren van een te snelle stijging in de koloniale ambtelijke hiërarchie, terwijl hij
tegelijkertijd de gelijkwaardigheid van de Javaan bepleitte. In Multatuli's literaire
werk neemt deze dubbelzinnigheid echter een andere en nog complexere wending,
en die complexiteit kan niet los gezien worden van de biografie van Douwes Dekker.
Hij kwam uit een volstrekt andere sociale klasse dan Van Hogendorp. Die laatste
behoorde tot de deftige burgerij, terwijl Douwes Dekker volgens eigen zeggen kwam
uit de stand van de ‘nederigen burgerman’.6 Douwes Dekker kwam dus uit de sociale
klasse die door deftige burgers als Van Hogendorp ervan verdacht werd via de kolonie
op onheuse wijze aan standsverheffing te doen.

Standsverschil in de negentiende eeuw
Hoe moeten we de sociale stratificaties in de Nederlandse negentiende-eeuwse
samenleving zien, en waar kunnen we Van Hogendorp en Douwes Dekker plaatsen?
Volgens historicus Brugmans bestond er in Nederland in de eerste helft van de
negentiende eeuw nog geen brede middenstand die typisch is voor geïndustrialiseerde
samenlevingen. Veeleer was er een vrij scherpe maatschappelijke tweedeling: er was
een brede onderlaag waartoe zowel de armen als de arbeiders behoorden, en daarboven
stond de ‘gegoede’, ‘deftige’ of ‘aanzienlijke’ burgerij. Door de afwezigheid van
een kapitaalkrachtige sociaal mobiele middenklasse en door de grote afstand tussen
de standen, was volgens Brugmans de angst voor standsverheffing groot.7
Jan Hein Furnée maakt in Plaatsen van beschaafd vertier. Standsbesef en stedelijke
cultuur in Den Haag, 1850-1890 inzichtelijk hoe de maatschappelijke bovenlaag
ook weer zijn eigen onderverdeling kende. Bovenaan stonden de aanzienlijken,
waartoe ‘zowel edellieden als niet-adellijke hoge staatsfunctionarissen, magistraten
en steenrijke renteniers uit vooraanstaande geslachten die al generaties bestuurlijke
functies hadden vervuld’ behoorden. Direct daaronder stonden de ‘fatsoenlijke’,
‘deftige’, of gewoonweg ‘hogere’ standen (hiertoe behoorden bijvoorbeeld de
academici), die volgens Furnée voor een deel overlapten met de groep aanzienlijken
en die dus soms toegang hadden tot de hoogste kringen. Dan kwamen de
‘middenstanden’, of ‘nijvere burgerij’ en wat daar nog aan middenstand onder zat,
werd de ‘mingegoede,
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kleine of brede burgerij’ genoemd.8 Hieronder kwamen dan dus nog de armen en de
arbeiders.
Van Hogendorp moeten we situeren ergens tussen de ‘aanzienlijken’ en de ‘deftige
burgers’: zijn ouders behoorden tot een invloedrijke regentenfamilie die de
bescherming genoot van stadhouder Willem V en diens echtgenote Wilhelmina van
Pruisen.9 De ouders van Eduard Douwes Dekker waren geboren in wat Furnée de
‘mingegoede burgerij’ noemt. In de loop van de negentiende eeuw werkte de familie
Dekker zich op richting de beter gesitueerde middenstand. Vader Engel werkte zich
in de zeevaart omhoog, van matroos tot kapitein. Eduard zelf maakte als jongeman
carrière dankzij de koloniale ambtelijke ladder. Tot de deftige burgerij, laat staan de
aanzienlijken, behoorde hij daarmee beslist nog niet.

Scheepsjongens in het gouvernement: Van Hogendorp en Kraspoekol
Om zicht te krijgen op de spanning tussen ethische bezwaren tegen koloniale uitbuiting
enerzijds en standsbesef anderzijds, vormt de Bataafse tijd een goed beginpunt. De
Bataafse patriotten stelden zich (net als de Franse revolutionairen) de vraag of de
aanvaarding van het principe van gelijkwaardigheid - de grondslag voor de universele
rechten van de mens - inhield dat ook de slavernij zou moeten worden afgeschaft.
In 1797 werd daar in de Nationale Vergadering over gedebatteerd. De uitkomst was
dat er geen overhaaste besluiten genomen moesten worden, wat er in de praktijk op
neerkwam dat er niets gebeurde.10
In literaire vorm kwam de meest expliciete oproep tot afschaffing van de slavernij
van Dirk van Hogendorp in zijn toneelstuk Kraspoekol (1800). Dirk was als jongeman
dankzij de invloed van Wilhelmina van Pruisen gestationeerd in het Pruisische leger,
maar een dankbare leerling betoonde hij zich niet: hij maakte gokschulden en
duelleerde. Vanwege dat ongehoorzame gedrag werd hij naar Indië gestuurd.11 Daar
maakte hij carrière. Vooral door patronage van de Stadhouder kwam hij in een
gouverneurspositie terecht. Toen in 1795 de Bataafse Republiek werd uitgeroepen,
veranderde hij in één keer van een orangist in een patriot. Hij bestookte het
VOC-bestuur met hervormingsvoorstellen en wilde vooral een einde maken aan de
nepotistische benoemingspraktijken. Hij slaagde er echter niet in het bestuurlijke
apparaat achter zich te krijgen, werd ontslagen en teruggestuurd naar de Republiek.12
Daar publiceerde hij naast zijn toneelstuk tevens een betoog tegen de slavernij.13
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Titelprent van Dirk van Hogendorp, Kraspoekol of de slaavernij, 1800. Collectie
Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

Het toneelstuk is gesitueerd in Batavia; Wedano is het centrale karakter.14 Hij is
een koopman die aan zijn schoonzus en tevens weduwe Kraspoekol het bestier van
zijn huishouden overlaat. Deze juffrouw Kraspoekol krijgt de wreedste plannen
ingefluisterd door haar dienares, die als aanspreektitel Njai of Mandoresse heeft van haar wordt nadrukkelijk vermeld dat ze oud, zwart en lelijk is, en zelf afstamt
van een moeder die slaaf was.15 De twee vrouwen zijn heers- en wraakzuchtig en
delen lijfstraffen uit aan de slavinnen, die omschreven worden als twee jonge
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mooie Javaanse vrouwen.16 De toneeltekst onderstreept dat de slavin Tjampakka uit
een Javaanse adellijke familie afkomstig is.17 De door omstandigheden
omhooggeklommen Mandoresse vernedert dus iemand die eigenlijk uit een veel
hogere kring afkomstig is.
Wedano is veel van huis en weet niets van deze misstanden. Zodra hij er wel van
hoort, grijpt hij in. In termen die typisch zijn voor het achttiende-eeuwse verlichte
sentimentalisme beschrijft hij hoe hij door de wreedheden in het hart getroffen wordt:
Laat die [tranen] een vrijen loop, Tjampakka! schaam u dezelve niet; vrees
niet ze in mijn bijzijn te storten. Ook ik heb een gevoelig hart; ik deele in
het gevoel mijner medemenschen; al heeft het noodlot ze tot mijne slaaven
gemaakt.18
Wie er wel of niet beschikt over zo'n gevoelig en vergevingsgezind hart, wordt in
het stuk gekoppeld aan een raciale en klassengerelateerde hiërarchie. Wedano staat
in de morele hiërarchie het hoogst, want hij komt al snel tot het inzicht dat de slavernij
afgeschaft moet worden; dan volgt de Javaanse Tjampakka met haar nobele afkomst,
daaronder staat Kraspoekol, die onder invloed van de Mandoresse slecht handelde
maar zich op haar sterfbed bekeert, en helemaal onderaan staat de zwarte vrouw
Mandoresse, die niet tot berouw in staat is.
Cruciaal is bovendien het optreden van het nevenpersonage Champignon, die een
grootse carrière heeft gemaakt in de kolonie en als bestuurder in de Raad van Indië
in politieke zin verantwoordelijk is voor de slavernij. Hij piekert niet over afschaffing.
Hij is als eenvoudige jongen naar Indië vertrokken, heeft vervolgens voor zichzelf
een evident zelfverzonnen Franse naam en adellijke titel gekocht, en bepaalt nu als
bestuurder hoe het eraan toegaat. Hij schaamt zich allerminst voor zijn eenvoudige
afkomst:
Men moest niets als scheepsjongens uitzenden; daar komt nog wat van.
Ik ben met het schip de vergulde Leeuw als kajuitjongen uitgekoomen, en
heb drie jaaren op het jaagpad geloopen. En toch ben ik nu edelheer; en
ben gouverneur van Java geweest; en bezit een paar millioenen aan
vermogen. Wie kan mij dat nadoen?19
Champignon is de omhooggevallen volksjongen die zich vanuit het niets succesvol
binnendringt in adellijke kringen. Samen met de Mandoresse is hij het enige personage
dat niet in staat is tot berouw of mededogen. Beiden hebben dan ook een grote sociale
stijging doorgemaakt: zij had een moeder die slavin was, en nu be-
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stiert ze het huishouden; hij werd van kajuitjongen tot gouverneur. De wrede
Mandoresse heeft het feitelijk voor het zeggen in het huishouden van Wedano (totdat
hij ingrijpt), en Champignon heeft het als bestuurder voor het zeggen in Indië. De
parallel is duidelijk: zoals Wedano ingrijpt in zijn huishouden en zorgt dat de nobele
figuren het weer voor het zeggen krijgen, zo moet er in het VOC-bestuur ingegrepen
gaan worden, anders nemen de parvenu's het helemaal over.

Samuel Bolomey, portret van Dirk van Hogendorp op jonge leeftijd. Collectie RKD-Nederlands
Instituut voor Kunstgeschiedenis.

Van Hogendorp schreef zo een toneelstuk dat tegelijkertijd even revolutionair als
behoudend was. Enerzijds beriep hij zich op de retoriek van het revolutionaire
gelijkheidsdenken.20 Het toneelstuk eindigt met Wedano's monoloog, waarin hij stelt
dat de slavenhandel indruist tegen de beginselen van de Bataafse republiek, omdat
slaven ‘broeders’ en ‘medemensen’ zijn.21 Anderzijds is het toneelstuk een aanklacht
tegen de opwaartse sociale mobiliteit van de klasse van de Champignons, en berust
het stuk op een duidelijke hiërarchie tussen mensen die van hoge geboorte zijn
(Tjampakka, Wedono) en degenen die dat niet zijn (Champignon, de Mandoresse).
Het toneelstuk slaagt er zo in een paradoxale boodschap als een ‘vanzelfsprekende’
waarheid te brengen: er wordt immers geïmpliceerd dat het revolutionaire humanitaire
gelijkheidsstreven alleen in goede handen is bij mensen die al vanaf de geboorte
hooggeplaatst zijn.

De goede degelijke burgerstand: Multatuli en Max Havelaar
Eduard Douwes Dekkers belichaamde in zekere zin alles waar Van Hogendorp bang
voor was. Hij kwam niet uit een regentenfamilie en had evenmin contacten met
vooraanstaande en invloedrijke adellijke families, maar hij vond zelf wel dat hij op
basis van zijn begaafdheid een plaats verdiende tussen de adellijke vooraanstaanden.
Uit zijn verlovingsbrieven aan Everdine van Wijnbergen blijkt hoe pijnlijk pre-
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cies Douwes Dekker zich bewust was van zijn plaats in de standensamenleving: ‘Ik
gevoel zeer goed mijn waarde, ik weet, dat ik hooger sta dan meenigeen die tot een
aanzienlijken stand behoort [...] en toch ben ik kinderachtig genoeg om den goede
degelijken burgerstand, waartoe ik behoor, te minachten.’22

Titelpagina van de eerste druk van Multatuli's Max Havelaar (1860). Particuliere collectie.

Everdine was een wees en van verarmde adel; zij en haar zussen bezaten nauwelijks
enige maatschappelijke connecties. Voor Douwes Dekker echter betekende haar titel
van baronesse Van Wijnbergen veel, wat ‘men ook van de gelijkheid zegge
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moge’. Sterker nog, hij had gewild dat ze van nóg hoger rang was (‘een gravin’).
Vervolgens wijst Douwes Dekker op een cruciaal onderscheid tussen de ‘degelijke
burgerstand’, waar hijzelf uit kwam, en de stand die Furnée de ‘deftige burgerstand’
noemde en waartoe Van Hogendorp zich kon rekenen:
er is een ander verschil van stand, wat mij altijd drukte, het is de kloof
tusschen den steedschen koopmanstrots en de nederigen burgerman, tusschen den man, die op de beurs zijn pilaar heeft en den man die zijn
patroon bij de pilaar moet opzoeken - tusschen den man, die eene loge in
de komedie huurt en den man, wiens vrouw ‘Jufvrouw’ heet. Begrijp mij
wel, lieve, tot waarlijken adel zoude ik mij kunnen opheffen, - tot
koopmansadel (die toch wel beschouwd, nonsens is) nooit.23
Douwes Dekker kan zich op geen enkele manier identificeren met de sociale klasse
waar hij zelf uit afkomstig is (de ‘degelijke burgerstand’), doorziet de valse pretenties
van de sociale laag boven hem gestelden (de ‘koopmansadel’), en spreekt het
verlangen uit door te dringen tot de ‘waarlijken adel’, de hoogste sociale laag.
Wat betekende dit standsbesef bij Douwes Dekker nu voor de inkleding van
Multatuli's morele positie in Max Havelaar, zijn aanklacht tegen de mishandeling
van de Javaan? Vinden we in Max Havelaar een soortgelijke contradictoire logica
als die we eerder bij Van Hogendorp zagen?
Om te beginnen is het verhelderend om Batavus Droogstoppel sociaal te situeren.
Uit de openingshoofdstukken valt op te maken dat hij ooit Latijn heeft gestudeerd
omdat hij van zijn ouders predikant moest worden; hij heeft die school niet afgemaakt
(overigens net als Douwes Dekker zelf).24 Vermoedelijk is Batavus al jong bij Last
& Meyer gaan werken. We kunnen uit de tekst opmaken dat hij getrouwd is met de
dochter van zijn patroon Last; dat zal voor hem een stap omhoog zijn geweest. Dat
Droogstoppel niet uit een voorname familie komt, laat zich afleiden uit het feit dat
hij slechts de ‘co.’ is in ‘Last en co.’ (‘de Meyers zyn er lang uit’25), wat suggereert
dat zijn eigen familienaam weinig gewicht in de schaal legt. Ook kunnen we uit de
ontmoeting met de vrouw van Sjaalman opmaken dat Droogstoppels echtgenote
slechts aanspraak kan maken op de titel ‘juffrouw’ - reden waarom hij boos wordt
als hij hoort dat de vrouw van de berooide Sjaalman doorgaans ‘mevrouw’ genoemd
wordt: ‘Welnu, myn vrouw is: juffrouw, en moest ik nu tegen dàt mensch: mevrouw
zeggen? Dit ging toch niet! Ieder moet in zyn stand blyven’.26 Afgaande op het sociale
onderscheid tussen ‘juffrouw’ en ‘mevrouw’ dat Douwes Dekker in 1845 in zijn
verlovingsbrief aan Everdine maakt, zouden we Droogstoppel moeten
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plaatsen in de ‘degelijke burgerstand’ en staat hij onder de ‘koopmansadel’. In de
Droogstoppel-figuur wordt dan het behoudende standsbesef bespot van Multatuli's
eigen sociale klasse. Droogstoppel is geobsedeerd door ‘fatsoen’ en standsverschillen
en accepteert blind het adagium: ‘ieder moet in zijn stand blijven’. Zijn veel
onstuimiger oude schoolvriend Sjaalman is het anders vergaan. Die lijkt helemaal
aan de grond te zitten, heeft een reputatie ‘lui, pedant en ziekelijk’ te zijn, maar heeft
dus wel een echtgenote die ‘mevrouw’ genoemd wordt. Hoogmoed komt voor de
val, zo lijkt de strekking hier: wie denkt van een dubbeltje een kwartje te kunnen
worden, eindigt ver na zijn veertigste nog als jongste bediende.
Uiteraard moeten we Droogstoppels perspectief op de zaak niet ernstig nemen, en
lijkt de boodschap veeleer te zijn dat Sjaalman in beschaving en geleerdheid ver
boven zijn omgeving uitsteekt. Toch is Max Havelaar daarmee geen ondubbelzinnig
pleidooi om het taboe op het verlangen van de lagere burgerklasse naar sociale stijging
te slechten. Havelaar, zo wordt in het Stern-gedeelte keer op keer benadrukt, is
namelijk geen gewone burgerjongen, maar heeft een adellijke inborst.
In het Stern-gedeelte herhaalt de verteller het dominante Nederlandse discours
over de Nederlandse kolonisatoren die, alhoewel van eenvoudige burgerlijke komaf,
in Indië als koningen leven. De verteller wijst op ‘de duizelingwekkende hoogte
waarop zo eensklaps de man wordt geplaatst, die - gisteren nog eenvoudig burger heden macht heeft over miljoenen onderdanen’.27 Ook Havelaar omschrijft enkele
hoofdstukken later in een gesprek met zijn vrouw Tine deze interessante positie van
de beambte: ‘hoe weinig een adsistent-resident eigenlyk beduidt, in zyn afdeling is
hy een kleine koning’.28
Tegen een dergelijke grote verandering is de mens nauwelijks opgewassen en veel
beambten worden daarom slachtoffer van wat de Stern-verteller de
‘Gouverneurs-ziekte’ noemt. Over het algemeen bestaat het ziekteverloop uit twee
stadia: een fase van eigenwaan, onmatig zelfvertrouwen en minachting voor anderen,
die wordt gevolgd door een periode van vrees, moedeloosheid, neiging tot rust en
bovenmatig vertrouwen op de Raad van Indië. Dit ziektebeeld is niet alleen aan de
gouverneur-generaal voorbehouden, ‘er zyn analogische residents-, kontroleurs- en
surnumerairs-ziekten’.29 Die ziekte wordt aangewezen als de oorzaak van de inertie
om iets aan alle misstanden te doen. Kortom: de sociale mobiliteit die in de kolonie
bestaat, wordt ook bij Multatuli nog steeds aangewezen als de oorzaak van koloniale
misstanden.
Bij Havelaar is deze ziekte van de ‘eigenwaan’ in een zó grote dosis aanwezig dat
hij van de weeromstuit een adellijke uitzondering op de burgerlijke regel wordt. Ha-
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velaar vertelt dat hij als jonge controleur geërgerd was omdat ‘het niet te-pas kwam,
my pepertuinen te laten inspekteren, en dat ik lang had moeten aangesteld zyn tot
gouverneur van een zonnestelsel’.30 Precies het imaginaire van Havelaars hoogmoed
maakt hem anders dan andere Europese bestuurders. Zijn dichterlijke natuur verheft
Havelaar namelijk buiten en boven de gewone burgerlijke en koloniale bestuursorde
- zijn dichterschap is gezeteld in een aristocratie van de geest.
Havelaars altijd loyale vrouw Tine gelooft bijvoorbeeld dat het onrechtvaardig is
dat hij zich moet vernederen tot een typisch burgerlijke zuinige oplettendheid: ‘Was
het niet te klein, te nietig, was 't niet ongerymd, hem die zoo vorstelyk dacht
[cursivering SP], te willen binden aan de regels van spaarzaamheid en
huishoudelykheid die voor anderen gelden?’31 Over de Javaanse regenten wordt
vermeld dat van ze verwacht wordt met ‘vorstelyke onverschilligheid’ hun inkomsten
te verspillen: spaarzaamheid hoort bij een burgerlijke, niet bij een adellijke
levensstijl.32 Op exact eenzelfde ‘vorstelijke’ wijze gaat Havelaar met zijn geld om.
Hij houdt van liefdadigheid en geeft overdadig veel weg.33 Tegelijkertijd droomt hij
ervan om via een vergeten erfenis van zijn vrouw onmatig rijk, niets minder dan een
miljonair te worden.34
Havelaars spilzucht is weer nauw verbonden met zijn dichterschap, zo blijkt als
hij tot de hoofden van Lebak spreekt. De verteller memoreert dat ‘de beelden van
zyn lippen vloeiden als strooide hy iets kostbaars om zich heen dat toch hèm niets
kostte’.35 Terwijl Havelaar royaal met beelden strooit, ontdekt de djaksa een dubbele
haarwervel op de kruin van kleine Max. Het is volgens Javaans geloof een voorteken:
het kind is voorbestemd om later gekroond te worden. Deze Javaanse vorsten
herkennen in de manier van spreken van de vader een adellijke gulheid en zien in
het kind dus een toekomstige koning. Anders gezegd: de dichter, met zijn innerlijke
adel, deelt met de werkelijke adel van Lebak dezelfde symbolentaal (of zo wordt het
althans door de verteller gerepresenteerd).
Multatuli stelde onomwonden dat de knevelarijen in Lebak moesten stoppen, maar
dat betekent allerminst dat in Max Havelaar de stelling verdedigd wordt dat het hele
feodale denken op de schop moest, en dat er burgerlijk-democratische principes voor
in de plaats moesten komen. In het gebruik van de Javaanse boeren om geschenken
te brengen aan hun vorsten wil de Stern-verteller bijvoorbeeld niet iets wezenlijk
corrupts of slechts zien:
Zulke geschenken zyn dan ook dikwyls van zoo weinig waarde, dat het
afwyzen iets vernederends zou in zich sluiten, en vaak is alzoo deze
gewoonte eerder te vergelyken met de hulde van een kind dat zyn liefde
tot den vader tracht
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te uiten door 't aanbieden van een klein geschenk, dan optevatten als
schatting aan dwingelandsche willekeur.36
Zo komen we de contradictie die we eerder zagen bij Van Hogendorp, ook bij
Multatuli tegen. Multatuli benutte in het verhaal van Saïdjah en Adinda - net als Van
Hogendorp in Kraspoekol had gedaan - de traditie van het verlicht sentimentalisme
om de medemenselijkheid van de Javaanse arbeider te onderstrepen.37 In de slotpassage
van Max Havelaar noemt Multatuli de Javanen expliciet ‘onderdanen’ en benadrukt
hij dat ze in die hoedanigheid recht hebben op een bestuur dat hen rechtvaardig en
als gelijkwaardig behandelt. Tegelijkertijd kan hij het hiërarchische van de Javaanse
cultuur volstrekt niet verwerpen, omdat hij de identificatie met de Javaanse adel
nodig heeft om aan Havelaar adeldom toe te kennen.
Verplaatsen we de focus van Havelaar naar de schrijver Multatuli die in de laatste
passage de pen overneemt, dan is het geen toeval dat deze Multatuli zijn boek typeert
als een ‘adelbrief’ die hij nalaat aan zijn kinderen als hij ‘van honger gestorven’ is.38
Dat Multatuli bij een herdruk het boek opdroeg aan zijn overleden vrouw, die
nadrukkelijk baronesse Van Wijnbergen wordt genoemd, draagt alleen maar bij aan
deze antiburgerlijke sociale positionering. In zijn gehele verdere oeuvre zou Multatuli
de liberale democratie blijven bekritiseren, en de waarde van ‘ware adeldom’ blijven
verdedigen.

Besluit
In de Havelaar-figuur vinden we bijna een pleidooi voor de opwaartse kracht van de
burgerlijke middenstand. Sjaalman, Havelaar en Multatuli houden zich niet aan het
voorschrift dat ‘ieder in zijn eigen stand’ moet blijven. Ze beseffen hun geestelijke
meerwaarde, en eisen op dat de samenleving deze meerwaarde onderkent. Bijna heeft
Multatuli de gevaarlijke verdenking slechts een koloniale parvenu te zijn, omgesmeed
tot een geuzenterm: hier is hij dan, de belezen burgerjongen die zich ‘te goed acht’
voor zijn saaie ambtelijke baan, de man die erkenning opeist van de hoogste klasse
en de koning zijn boek aanbiedt, terwijl hij ondertussen de samenleving een
genadeloze analyse van haar eigen valsheid in het gezicht werpt.
Bijna, maar niet helemaal. Multatuli kan niet anders dan de al bestaande
hiërarchische categorieën herbevestigen als hij zichzelf zo nadrukkelijk opwerkt tot
adellijke hoogte. Daarmee blijft hij gevangen in een conservatieve, hiërarchieën
beves-
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tigende maatschappijvisie, terwijl hij tegelijkertijd een ethisch pleidooi houdt voor
de gelijkwaardigheid van de Javaan. Door zo nadrukkelijk te onderstrepen dat hij
nobel was, gaf hij zichzelf paradoxaal genoeg bloot als een kind van de ‘gedegen
burgerstand’. Van Hogendorp sprak vanuit de zekerheid tot een bovenlaag te behoren,
de literatuur hoefde hem niet nog eens omhoog te tillen. Hij kon Wedano, zijn
alter-ego en spreekbuis van zijn morele standpunt, zonder complexe omwegen plaatsen
tegenover de Champignon-figuur en deze verwijten op onjuiste wijze de
standsmarkeringen te hebben overschreden. Multatuli echter moest zichzelf eerst via
een ingewikkeld spel met dubbelgangers (Sjaalman, Havelaar, Multatuli) omhoog
schrijven. En omdat hij dat zo fanatiek deed, bleef ook hij denken in de termen van
het standsbesef dat hij wilde attaqueren.
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21 Van Hogendorp 1800, p. 109: ‘Bataaven! zult gij in uwe bezittingen in uwe volkplantingen,
dien eerloozen, dien verfoeijelijken handel niet afschaffen? Het zijn onze medemenschen onze
broeders! hunne traanen, hun bloed koomen op onze hoofden, indien wij, ontrouw aan onze
beginzelen, den slaavenhandel niet voor altijd vernietigen.’
22 Multatuli 1950-1995, dl. 8, p. 532.
23 Multatuli 1950-1995, dl. 8, p. 532.
24 Multatuli 1992, dl. 1, p. 11.
25 Multatuli 1992, dl. 1, p. 105 (en door de gehele Max Havelaar gememoreerd door Droogstoppel).
26 Multatuli 1992, dl. 1, p. 34.
27 Multatuli 1992, dl. 1, p. 169.
28 Multatuli 1992, dl. 1, p. 132.
29 Multatuli 1992, dl. 1, p. 172.
30 Multatuli 1992, dl. 1, p. 113.
31 Multatuli 1992, dl. 1, p. 74.
32 Multatuli 1992, dl. 1, p. 44.
33 Multatuli 1992, dl. 1, p. 73.
34 Multatuli 1992, dl. 1, p. 75.
35 Multatuli 1992, dl. 1, p. 78.
36 Multatuli 1992, dl. 1, p. 46.
37 Multatuli hanteert zelf het begrip ‘sentimenteel’: Multatuli 1992, dl. 1, p. 204. Zijn omgang
met de sentimentele literaire traditie is overigens complex, zie Ham 2015, p. 130.
38 Multatuli 1992, dl. 1, p. 235.
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Mulatatuli's eerste vrouw
De ontmoeting met Si Oepi Keteh
Olf Praamstra
Toen Multatuli in 1875 voor het eerst nadat Jacob van Lennep hem het kopijrecht
van Max Havelaar (1860) had ontfutseld, de roman mocht herzien, voegde hij er een
groot aantal ‘Aanteekeningen en Ophelderingen’ aan toe.1 Een van die aantekeningen
behelst een vage beschuldiging aan het adres van de resident van Bantam, Brest van
Kempen. Multatuli had altijd gedacht dat hij uit laksheid niet had willen optreden
tegen de regent. Intussen wist hij beter: de resident had geweigerd om op te treden
om redenen ‘van de allerlaagste soort!’ Wat die redenen precies waren, onthult hij
niet. Pas na de dood van Multatuli zou duidelijk worden waar hij op zinspeelde. In
de zesde druk uit 1888 publiceerde Mimi een fragment uit een brief van Multatuli,
waarin hij schreef dat hij had gehoord dat de voormalige minister van Koloniën J.J.
Hasselman gezegd zou hebben dat Brest van Kempen de regent de hand boven het
hoofd hield, omdat die hem meiden leverde.2
Of het waar is, is de vraag. Maar heeft Multatuli, toen hij deze aantekening schreef,
niet moeten denken aan zijn jonge jaren als Indisch ambtenaar, toen hij in een
soortgelijke verhouding stond tot een ‘Inlands hoofd’, die hem zijn dochter had
gegeven in ruil voor een gunstig rapport? Een meisje van dertien, dat tegen haar zin
aan de tien jaar oudere ‘civiel gezaghebber’ geschonken werd om zijn vrouw te
worden.
De biografen van Multatuli besteden weinig aandacht aan zijn relatie met Si Oepi
Keteh, zoals het meisje heette. Ze gaan er weliswaar niet aan voorbij, maar schrijven
er op een vergoelijkende manier over. Si Oepi Keteh wordt afwisselend zijn
concubine, njai of vriendin genoemd, waarbij aangetekend wordt dat het bezit van
een njai in die tijd algemeen aanvaard was. Ook het feit dat zij wel heel jong was,
schrijven zij, moet men zien in de context van die tijd. Volgens Dik van der Meulen
en Paul van 't Veer had een vrouw van dertien jaar op Sumatra de huwbare leeftijd
bereikt; volgens Van 't Veer was zij zelfs al een tikje aan de oude kant. Hij tilt ook
niet zwaar aan het feit dat zij gebruikt werd als ruilmiddel. Ook dat was staande
praktijk, of, zoals Hans van Straten het noemt: ‘een van de vormen van stille corruptie
in de ko-
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lonie van toen’.3 Maar op Multatuli's beschrijving van zijn eerste ontmoeting met Si
Oepi Keteh gaan zij verder niet in, terwijl die bij nader inzien toch buitengewoon
onthullend is.

Jonge Atjehse vrouw, circa 1900. Collectie KITLV.

Een genderanalyse
Vanuit een heel ander perspectief hebben Duco van Oostrum en Judit Gera de passage
waarin Max Havelaar zijn kennismaking met Si Oepi Keteh beschrijft, gedetailleerd
bestudeerd. Zij kozen voor een genderanalyse om aan te tonen dat Multatuli,
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hoewel Max Havelaar een aanklacht is tegen de onderdrukking van de inheemse
bevolking, blind is voor de onderdrukking van vrouwen. De vrouwelijke personages
in de roman zitten gevangen in een mannenwereld, waarin zij slechts een marginale
plaats innemen. Havelaars vrouw Tine krijgt dan wel een rol in de roman, maar wordt
met name geprezen als vrouw en moeder, en is beslist niet gelijkwaardig aan haar
echtgenoot. Een eigen stem krijgt zij nauwelijks. Maar soms protesteert zij op een
subtiele en heel eigen manier tegen het beeld dat haar man van vrouwen heeft.
In hoofdstuk 11, in het zogenaamde Tafelgesprek, heft Havelaar een lofzang aan
op de vrouwen van Arles en Nîmes.4 Hier wonen de mooiste vrouwen ter wereld. In
Arles had hij een vrouw gezien van een mythische schoonheid die hem alleen al door
naar haar te kijken tot een beter mens maakte: ‘Want zóó edel waren de trekken, dat
men iets van schaamte voelde, slechts een mensch te wezen’. Maar hoe hoog het
voetstuk ook is waarop Multatuli haar plaatst, uiteindelijk, stelt Van Oostrum, dient
deze vrouw voor niets anders dan ‘providing pleasure for man’, wat zijn dominantie
over haar nog eens bevestigt. Bovendien moet zo'n verheven vrouw perfect blijven;
elke inbreuk daarop verstoort het beeld. Als zij toegeeft aan normale menselijke
gewoonten - en dat gebeurt - is de betovering verbroken. Havelaar: ‘Maar ... dan zat
daar op-eens een broer of een vrouw naast die vrouwen, en ... godbewaarme, ik heb
er een gezien die haar neus snoot.’ Het was een doodzonde.5
Op hetzelfde moment dat Havelaar dit vertelt, moet Tine niezen en voor ze eraan
denkt, heeft ze haar neus al gesnoten. ‘Beste Max, wil je er niet boos om worden?,
vroeg ze met teruggehouden lach.’6 Maar Max werd wel boos.
Van Oostrum en Gera interpreteren dit niezen als een via lichaamstaal geuit protest
tegen het door Havelaar geschetste ideaalbeeld van vrouwen in een door mannen
gedomineerde wereld. Zonder hem tegen te spreken maakt Tine door deze handeling
duidelijk dat zij de ‘colonization of women by the male gaze’ afwijst. In reactie
daarop vertelt Havelaar het verhaal van de ontmoeting met Si Oepi Keteh, die veel
en veel slechter af is dan zij. Is het uit ergernis over Tine's protest? Wil hij haar
duidelijk maken dat zij eigenlijk niets te klagen heeft? Voor Si Oepi geldt dat zij
‘clearly chattel property in a male world’ is. In de primitieve samenleving van Sumatra
hebben vrouwen helemaal geen eigen identiteit, maar dienen ze louter als economisch
ruilmiddel om relaties tussen families of personen met macht te bevestigen. In
vergelijking daarmee is een westerse vrouw als Tine bevoorrecht. Om haar daaraan
te herinneren vertelt Havelaar het verhaal van Si Oepi. Dat verklaart ook waarom zij
een plaatsje heeft gekregen in de roman.7
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Een biografische lezing
Hoewel ik mij kan vinden in de interpretatie van Van Oostrum en Gera, stel ik voor
om dit verhaal in een meer biografische context te lezen. Daarom geef ik eerst een
kort overzicht van de Indische jaren van Dekker die aan de ontmoeting met Si Oepi
Keteh voorafgingen.8
Nadat Dekker begin 1839 in Batavia was aangekomen, vond hij al snel een baan
bij de Algemene Rekenkamer. De eerste twee jaar leidde hij een vrolijk en zorgeloos
leven, al gaf hij meer geld uit dan hij verdiende, vooral aan uitgaan en biljarten. Een
keerpunt in zijn leven was de ontmoeting met Caroline Versteegh eind 1840.9 Hij
werd tot over zijn oren verliefd op haar. Caroline verbleef tijdelijk in Batavia - volgens
sommige bronnen omdat zij er op school ging.10 Als dat zo was, moet het een soort
finishing school geweest zijn, want in 1840 was zij negentien jaar, een jaar jonger
dan Dekker. In juni 1841 ging ze terug naar huis. Haar vader was administrateur op
een plantage in de buurt van Semarang. Dekker wilde niets liever dan zo snel mogelijk
met haar trouwen en wist dat ook zij hem niet ‘ongenegen’ was. Maar haar vader
stond een huwelijk in de weg. Een eerste hinderpaal was het geloof. Dekker kwam
uit een protestants gezin, Caroline was rooms-katholiek. Dit obstakel werd snel uit
de weg geruimd: in augustus 1841 liet Dekker zich dopen in de rooms-katholieke
kerk van Batavia. Maar dit bracht een huwelijk niet dichterbij. Vader Versteegh was
ter ore gekomen dat Dekker betrokken was geweest bij vechtpartijen en te los met
geld omging. In de woorden van Caroline:
Gij wenscht te weten wat wij van u vernomen hebben: vooreerst schijnt
gij uwe onverschilligheid omtrent geld al te zeer getoond te hebben, vooral
met biljart spelen, uwe beurs schijnt zeer ruim om 's wekelijks f 100 te
kunnen verspelen. Verder hebt gij klappen uitgedeeld: meer zal ik maar
niet zeggen, daar gij wel begrijpt hoe Papa zich hierover ergert...11
Om zijn leven te beteren vroeg Dekker in juni 1842 overplaatsing aan en hij werd
een maand later benoemd tot controleur op Sumatra's Westkust. Hij ging meer
verdienen en trof een regeling voor zijn schulden; bovendien stond hij nu niet langer
bloot aan de verleidingen van het Bataviase uitgaansleven. Kort na zijn benoeming
deed hij een formeel huwelijksaanzoek, maar vader Versteegh wees het af vanwege
‘verschil van karakter’.
Teleurgesteld vertrok Dekker naar Sumatra, waar hij in november van dat jaar
belast werd met het civiele gezag te Natal.12 Boven hem stond een resident, aan wie
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hij moest rapporteren en die hem opdrachten gaf. Maar die zag hij nooit. In feite
regeerde hij als een alleenheerser, een situatie waar hij later met veel genoegen aan
terugdacht. ‘Men is op zo'n plaatsje iets meer nog dan de eerste. Men is alles, en
menige Caesar zou daarmee tevreden kunnen zyn.’13 Door de inheemse bevolking
werd hij aangesproken als ‘kommandeur’ en behandeld met het respect dat men aan
een vorst verschuldigd was.14

Huwelijksadvertentie van Caroline Versteegh. Uit: Javasche courant, 18 januari 1843.

Dekker woonde in het plaatsje Natal, aan de kust, maar was verantwoordelijk voor
het district Natal, dat bestond uit zes stammen, met aan het hoofd van elke stam een
datoe. Hij moest zorgen voor rust en orde, was de beheerder van het zout- en
rijst-pakhuis, sprak recht, was belast met de administratie van de inkomsten en
uitgaven en hield toezicht op het werk van de inheemse bevolking. Het was een
verademing in vergelijking met het ondergeschikte werk op de Algemene Rekenkamer
en het had het begin kunnen worden van een mooie carrière in dienst van het
gouvernement. Misschien zou dan eindelijk de weg vrij zijn voor een huwelijk, want
hij had de hoop op Caroline nog niet opgegeven. Maar dan leest hij eind februari
1843 in de Javasche Courant dat Caroline getrouwd is met een achttien jaar oudere
legerofficier. Hij is er letterlijk ziek van en is drie weken lang tot niets in staat. Als
hij op 10 maart eindelijk zijn werkzaamheden hervat, is een van zijn eerste daden
een inspectiereis naar de pepertuinen, die noordelijk aan de kust bij Taloh Baleh
lagen - een plaats waarvan de naam op verschillende manieren gespeld wordt, ook
als Teloh Baleh en als Talok Balai - ter hoogte van waar nu Sibolga ligt.

De ontmoeting
Vlak voordat hij ziek werd, had de resident hem de opdracht gegeven toezicht te
houden op de pepertuinen. In 1833 had het gouvernement besloten dat de teelt van
producten voor de Europese markt gestimuleerd moest worden, en daaronder viel
ook
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peper.15 In 1841 was met een aantal hoofden van Natal een contract gesloten om
peper te planten. Zij kregen daarvoor tachtig gulden voor duizend ranken. Voor dat
bedrag konden zij arbeiders aannemen, het gewas laten planten en dit vervolgens
verzorgen.16
De peperplant groeit snel maar er moet wel veel zorg aan het snoeien en opbinden
worden besteed. Na drie tot vier jaar brengen de ranken de eerste vruchten voort en
pas na zeven jaar bereiken zij het maximum aan draagkracht.17
De aanleg van de tuinen verkeerde dus nog in het beginstadium en verliep niet
naar wens. Dekkers voorganger had daarom aan het gouvernement om extra
arbeidskrachten gevraagd, maar kreeg daarvoor geen toestemming. Daarop ging de
resident zelf op onderzoek uit. Tot zijn grote teleurstelling merkte hij dat de hoofden
zich niet aan het contract hielden. Op 14 februari schreef hij Dekker dat de aanplant
‘zeer weinig bevredigend’ was. Er was wel wat geplant, maar bij lange na niet de
hoeveelheden die waren afgesproken. Hij gaf Dekker de opdracht om de Natalse
hoofden ‘ten ernstigste aantesporen om ijverig met het planten voort te gaan’. Ook
moest hij erop toezien dat er genoeg arbeiders aanwezig waren.18
Op 16 maart vertrok Dekker in een prauw van Natal naar de pepertuinen; op 20
maart was hij weer terug. Het is deze tocht die Multatuli in het dertiende hoofdstuk
van Max Havelaar beschrijft. Omdat Havelaar geen verstand van peper had, nam hij
een datoe mee, die er meer van wist. Uit de brieven van Dekker blijkt dat het de
datoe Keteh was, die aan het hoofd stond van een Atjehse stam. De zes stammen in
Natal bestonden uit verschillende etnische groepen, waaronder één afkomstig was
uit het noordelijk gelegen Atjeh.19 Keteh had zijn dochtertje - ‘toen een kind van
dertien jaren’ - meegebracht.
Havelaar was tijdens de reis in een slecht humeur. Hij was nog niet over zijn
ongelukkige liefde heen en voelde zich door het leven tekortgedaan:
Ik vond onder anderen dat het niet te-pas kwam my pepertuinen te laten
inspekteeren, en dat ik lang had moeten aangesteld zyn tot gouverneur van
een zonnestelsel. Hierby kwam het me voor als zedelyke moord, een geest
als den mynen in één prauw te zetten met dien dommen datoe en zyn kind.
[...] Het kind reeg kralen aan een snoer, en scheen al haar aandacht daarby
noodig te hebben. Drie rooden, één zwarte ... drie rooden, één zwarte: 't
was mooi! Ze heette Si Oepi Keteh. Dit beduidt op Sumatra zooveel als:
kleine freule [...], maar in myn gedachten noemde ik haar ‘stumpert’ of
zoo-iets, omdat ik naar myn schatting zoo hemelhoog boven haar verheven
was.20
Toen de zon onderging borg het meisje haar kralen op en probeerde Havelaar een
gesprekje met haar aan te knopen:
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De route die Dekker aflegde in de prauw van Natal naar de pepertuinen. Kaart afkomstig uit de
collectie van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

‘Het zal nu gauw wat koeler worden.’
‘Ja, toewan!’ antwoordde zy.’ [...]
‘Zou je graag een volgenden keer weer meegaan naar Taloh-Baleh?’ vroeg
ik.
‘Zoo als toewan kommandeur beveelt.’
‘Neen, ik vraag u of gy zoo'n reisjen aangenaam vindt?’
‘Als myn vader het verkiest,’ antwoordde zy.21
Haar plichtmatige antwoorden ergerden Havelaar. Volgens Mimi Hamminck Schepel,
met wie Dekker later zou trouwen en die na zijn dood een uitgave van zijn brieven
verzorgde, werd Si Oepi kort hierna zijn vrouw. Maar deze dialoog onthult dat beiden
op dit moment al wisten dat zij voor elkaar bestemd waren - en dat Si Oepi door haar
vader daartoe gedwongen was. Nu Caroline getrouwd en voorgoed buiten zijn bereik
was, zocht Dekker een vrouw, en de vader van Si Oepi, schrijft Mimi, ‘stelde er een
eer in zijn dochter aan hem, het civiele hoofd der plaats, te geven.’22
Het verklaart zijn irritatie over haar afwerende houding. Hij had verwacht dat zij
toeschietelijker zou zijn, misschien zelfs wel dankbaar dat hij haar - de ‘stumpert’
boven wie hij ‘zoo hemelhoog [...] verheven was’ - had uitgekozen. Maar zij hulde
zich in stilzwijgen en gaf nauwelijks antwoord op zijn vragen. Het was ‘om dol te
worden’.23 Om haar terecht te wijzen vertelt Havelaar haar de parabel van de Japansche
Steenhouwer.
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Het verhaal is bekend. Er was eens een Japanse steenhouwer die ontevreden was met
zijn lot. Hij verrichtte zwaar werk tegen een gering loon. Hij wilde dat hij rijk was.
Toen kwam er een engel uit de hemel die zijn wens in vervulling liet gaan. Maar
toen hij eenmaal rijk was, was het niet genoeg: hij wilde koning zijn. Hij werd koning
maar was weer niet tevreden: nu wilde hij de zon zijn, omdat die hem in het gezicht
brandde en daardoor ‘macht had boven hem’. Toen hij zag hoe de stralen van de zon
werden tegengehouden door een wolk, wilde hij de wolk zijn. Totdat hij zag dat de
wolk werd tegengehouden door een rots. Nu verlangde hij een rots te zijn. En elke
keer vervulde de engel zijn wens. Hij werd een rots:
En daar kwam een man met houweel, en met puntigen bytel, en met zwaren
hamer, die steenen hieuw uit de rots.
En de rots zeide: wat is dit, dat die man macht heeft boven my, en steenen
houwt uit myn schoot? En tevreden was hy niet.
Hy riep: ik ben zwakker dan deze ... ik wenschte die man te zyn.
En er kwam een engel uit den hemel, die zeide: u zy gelyk gy gezegd hebt.
En hy was een steenhouwer. En hy hieuw steenen uit de rots, met zwaren
arbeid, en hy arbeidde zeer zwaar voor weinig loons, en hy was tevreden.24
De moraal van dit sprookje is duidelijk. Si Oepi moet haar lijdelijke verzet staken
en zich blijmoedig schikken in haar lot. In de woorden van Van Oostrum: ‘The story
he tells her functions as a Foucauldian disciplinary mechanism to uphold the
patriarchal system which confines Upi in her selfless role.’25
Om te zien of zij de boodschap begrepen heeft, vraagt Havelaar vervolgens:
‘En jy, Oepi, wat zou jy kiezen, als een engel uit den hemel je kwam vragen
wat je begeerde?’
‘Voorzeker, mynheer, ik zou hem bidden my meetenemen naar den hemel.’
Eindelijk geeft ze een duidelijk antwoord, maar het is niet wat Havelaar verwacht
en gewenst had. Terecht leest Judit Gera in deze woorden een doodswens. Si Oepi
geeft de voorkeur aan de dood boven een leven in een door mannen gedomineerde
wereld, waarin ze niet meer is dan een ruilmiddel zonder eigen identiteit.26 Het is de
wens van haar vader, maar zij voelt er niets voor om te trouwen met deze tien jaar
oudere Nederlander.
Tine is verrukt van het antwoord: ‘Is dat niet beeldig? vroeg Tine aan haar gasten,
die 't misschien heel gek vonden...’. Zij waardeert Si Oepi's zo voorzichtig
geformuleerde maar uiterst scherpe protest tegen de manier waarop er met haar om-
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gesprongen wordt. Haar echtgenoot reageert heel anders: ‘Havelaar stond op, en
vaagde iets weg van het voorhoofd.’27 Was het uit schaamte omdat hij dit onwillige
meisje meetroonde naar zijn huis om zijn vrouw te worden?

Zijn eerste vrouw
Dekker zelf heeft in zijn brieven de naam Si Oepi nooit genoemd. Evenmin kan men
uit Max Havelaar opmaken dat Si Oepi zijn vrouw was. In 1875 voegt Multatuli een
noot toe aan dit fragment, waarin hij onthult dat Si Oepi ‘een myner menigvuldige
eerste liefden’ was.28 Het is niet genoeg om de lezer veel wijzer te maken. Maar
dankzij Mimi weten we dat Si Oepi zijn eerste vrouw is geweest. Ook vertelt Mimi
dat hij Si Oepi ‘Clio’ noemde, naar de muze van de geschiedschrijving en het
heldendicht, al kon zij zelf niet schrijven. Onder zijn nagelaten papieren vond Mimi
een blaadje waarop Dekker met grote, duidelijke letters de naam Clio had geschreven
met daaronder ‘een ongeoefende hand’ die probeerde het na te doen. ‘Dat pogen is
van Clio.’29
Naast Mimi is er nog iemand die erop wijst dat Si Oepi zijn vrouw was. In een
brief aan Mimi uit 1863 schrijft Dekker dat hij om zijn verdriet over Caroline te
bestrijden feesten gaf, waar twintigduizend mensen gemaskerd en gekostumeerd
rondliepen.30 Dat aantal van twintigduizend is overdreven, want het hele district Natal
telde niet meer dan drieduizend inwoners.31 Maar dat hij feesten gaf, staat vast, want
jaren eerder vertelt hij in een brief aan A.C. Kruseman een soortgelijk verhaal, alleen
gebruikt hij nu niet het woord ‘feesten’ maar ‘bruiloften’: ‘Toen heb ik bruiloften
gegeven aan wie maar komen woû. De kas stond open.’32 Dat woord bevestigt de
interpretatie van de Indonesische schrijver Sitor Situmorang dat deze feesten moeten
worden opgevat als ‘Adat selamatans’ ter ere van de familie van Si Oepi Keteh, die
voortvloeiden uit het lokale huwelijksrecht. Zij was daarom niet, zoals Multatuli's
biografen schrijven, zijn vriendin, concubine of njai, maar - op grond van de adat zijn wettige vrouw.33
Na zijn terugkeer bracht Dekker aan de resident verslag uit van zijn reis. Hij heeft
de peperaanplantingen nauwkeurig onderzocht, beter nog dan zijn chef zelf, want
hij beperkte zijn inspectie niet tot de hoofdpaden maar was daar herhaaldelijk buiten
getreden. Zijn conclusie is dat de toestand nog slechter is dan de resident hem eerder
had geschreven. De aanplant op de verschillende tuinen liet veel, zeer veel, te wensen
over. ‘Slechts de aanplant van Datoe Kètèh maakt eene loffelijke uitzondering.’ Hij
gaat daarbij voorbij aan het eerder door zijn chef geconstateerde gebrek
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aan voldoende arbeiders en laat zich evenmin uit over het feit dat Keteh slechts een
derde van de toegezegde ranken heeft geplant.
De investering van Keteh betaalde zich dus meteen uit. Maar al is hij veel kritischer
over het werk van de andere hoofden, ook hun wilde Dekker behulpzaam zijn. Zij
konden het niet helpen dat zij in hun taak tekortschoten, omdat het geld dat zij voor
het planten gekregen hadden, intussen op was. Daardoor konden zij hun arbeiders
niet genoeg te eten geven. Dekker stelde voor om op kosten van het gouvernement
rijst te sturen aan de hoofden, zodat zij in de behoefte aan voedsel konden voorzien.34
Als Dekker de eerdere missive van de resident beter had gelezen, had hij kunnen
weten dat dit voorstel niet goed zou vallen. Het verzoek van zijn voorganger om
extra arbeidskrachten was immers al afgewezen, terwijl de resident hem duidelijk
had gemaakt dat het zijn taak was erop toe te zien dat de hoofden zich aan het eerder
gesloten contract zouden houden. Per kerende post volgt dan ook een scherpe
terechtwijzing: ‘Men heeft Uedg misleid en getracht de verplichting die op de Hoofden
rust op ons over te brengen.’35
Dit antwoord heeft Dekker gegriefd en hij zal zich niet meer om de pepertuinen
bekommeren.36 Hij had er ook nauwelijks nog tijd voor, want kort hierna wordt de
resident opgevolgd door een ambtenaar die hem zeer kritisch volgt. Vanaf april 1843
wordt hem voortdurend gevraagd of hij verantwoording wil afleggen over zijn
administratie. Maar ondanks de ene aanmaning na de andere reageert Dekker niet of
nauwelijks, totdat volgens zijn nieuwe chef de situatie onhoudbaar geworden is. Hij
licht de gouverneur van Sumatra's Westkust A.V. Michiels in, die Dekker op 3 juli
waarschuwt dat hij vervangen zal worden als hij ‘nog langer achterlijk is in het tijdig
genoeg afleggen van zijne geldelijke en materiele verantwoording’. Ook deze
waarschuwing helpt niet en op 22 juli besluit Michiels Dekker ‘uit het civiel gezag
te Natal [...] te ontslaan, en denzelven ter beschikking te stellen van de resident der
Padangsche Bovenlanden’.37 Op 31 augustus 1843 draagt Dekker zijn functie over
aan zijn opvolger en vertrekt samen met Si Oepi naar Padang.
Vreemd genoeg ziet hij de ernst van de zaak dan nog niet in. In Max Havelaar
schrijft hij dat hij de overplaatsing naar de Padangsche bovenlanden ‘als een gunstige
onderscheiding’ zag. Natuurlijk wist hij dat zijn kasrekening in Natal niet klopte en
dat er een tekort was, maar hij tilde er niet zwaar aan en verwachtte dat Michiels er
net zo over zou denken.38 Het lijkt wel of hij de brieven van 3 en 22 juli nooit gelezen
heeft. In Padang zou de harde waarheid spoedig tot hem doordringen.
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Aan lager wal
Over de lijdensweg van Dekker in Padang is veel geschreven, ook door hem zelf.
Het is een traumatische ervaring geweest. Van september 1843, toen Dekker met
tweehonderd gulden uit Natal vertrok, tot september 1844, toen hij Padang eindelijk
mocht verlaten, heeft hij geen inkomen genoten. Aanvankelijk werd zijn traktement
door Michiels ingehouden, in januari werd hij geschorst en beschuldigd van ‘ontrouwe
administratie’. Nu had hij geen enkel recht meer op geld van de overheid. Hij mocht
Padang niet verlaten en leed bittere armoede. Maanden lang leefde hij als ‘eenen
verworpeling en had met armoede en gebrek te kampen’.39 Desondanks bleef Si Oepi
hem trouw. In zijn brief aan Kruseman schrijft hij over deze periode:
Dat duurde een rond jaar. Ik kreeg geen tractement zoolang, natuurlijk.
Ook op Natal was ik niet rijk geworden. Ik bezat niets, niets. Ik woonde
in een klein huisje dat ik gehuurd had op conditie van betalen zodra ik
weêr geld hebben zou. Die verhuurder, 't was een Maleier, scheen ‘fidusie’
te hebben op mijn Ster.
Ik moet gegeten hebben dien tijd - want men leeft geen jaar zonder eten maar hoe en wat! Ik herinner mij iets van een Chinees die mij eten bragt
- van eene inlandsche vrouw (- dezelfde die - maar dat doet er niet toe, -)
die de poesaka (een souvenir van overledene ouders, -) harer moeder
verkocht - 't was een lap franje van een bedgordijn - van aardappelen die
ik uit den grond graafde - van een kalkoen dien ik stal - maar dien ik
teruggaf omdat hij niet aan den Generaal Michiels toehoorde zoo als ik
meende.
Ik herinner mij hoe zekere Dame mij haar' man toezond met geld, en hoe
ik bedankte, - waarop zij vragen liet of ik wou komen eten - en daarna of
ik dan tenminste ‘daags een paar eijeren’ hebben woû.
Ik weet hoe ik ben gaan liggen op eene mat - hoe ik Clio verzocht mij niet
wakker te roepen - nooit.
Want ik had honger toen ik liggen ging - al lang - en ik voelde dat ik niet
langer honger hebben zoude. Clio had een' Doctor geroepen en die maalde
met een veer in mijn mond toen ik wakker werd.40
Dankzij Mimi weten we wie er achter de naam Clio schuilgaat. Het lijkt erop dat zij
hem tot het bittere einde trouw is gebleven. Uiteraard is zij ook de ‘inlandsche vrouw’
die de ‘poesaka’ (erfstuk) van haar moeder verkocht. En zij is het die hem het leven
redt, als hij zich neerlegt om te sterven. Vijf jaar eerder lijkt hij dezelfde scène te
beschrijven in een brief aan J.J. Rochussen: ‘Den 10en Augustus 1844 heb
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ik mij neergelegd om te sterven, van honger te sterven [...]. Ik had in drie etmalen
niet gegeten! Een chinees wien ik eens een dienst bewezen had, vond mij, en bragt
mij eten.’41 Als het inderdaad om dezelfde gebeurtenis gaat, betekent het dat Si Oepi
werkelijk tot het laatst bij hem is gebleven. Mimi schrijft dat hij haar terugstuurde
vanwege de ‘moeielykheden waarin hij geraakt was’.42 Maar in augustus waren die
moeilijkheden bijna voorbij. In september 1844 kreeg Dekker eindelijk toestemming
om Padang te verlaten en vertrok hij naar Batavia, waar hij op wachtgeld gesteld
werd.43 Si Oepi bleef alleen achter. Ze is misschien teruggekeerd naar haar vader,
hoewel ze er ook voor gekozen kan hebben om in Padang te blijven.

Besluit
Er bestaat in de Nederlands-Indische literatuur nog een voorbeeld van een huwelijk
tussen zo'n jong meisje en een oudere man, al gaat het dit keer om een huwelijk
tussen Indonesiërs. De moeder van Lin Scholte, Djemini, werd heel jong - toen zich
bij haar ‘zekere verschijnselen hadden geopenbaard, die haar van een klein meisje
tot “jonkvrouw” maakten’ - door haar ouders uitgehuwelijkt. Nadat ze met het vereiste
ceremonieel was getrouwd, weigerde ze tijdens de huwelijksnacht het bed met haar
echtgenoot te delen. Midden in de nacht sloop ze het huis uit en keerde terug naar
haar ouders. Die dwongen haar om terug te gaan, maar een gelukkig huwelijk werd
het nooit. De kleine Djemini knikkerde en speelde liever met andere kinderen en
weigerde het bed te delen met haar echtgenoot. Hij vond haar brutaal en onhandelbaar
en nog geen jaar na de bruiloft was ze weer thuis. Jaren later trouwde ze - voor
Nederlandse begrippen nog steeds heel jong - met de vader van Lin Scholte.44
Si Oepi heeft Dekker niet verlaten, ook al had zij daartoe alle recht volgens de
regels van de ongeschreven wetten op basis waarvan ze met hem was getrouwd.45
Ze bleef hem onder de moeilijkste omstandigheden trouw. Ze redde hem van de dood
en verkocht voor hem het erfstuk van haar moeder. In het jaar dat ze samen waren,
moet zij veel van hem zijn gaan houden. En hij van haar. Want op nog een andere
plaats in Max Havelaar duikt zij op, nagenoeg onzichtbaar, in het lied van Saïdjah.
Als Saïdjah uit Batavia is teruggekeerd in Badoer, wacht hij onder een boom op de
komst van zijn geliefde Adinda, op de plek die ze drie jaar eerder hadden afgesproken.
Terwijl hij op haar wacht, zingt hij in een lied hoe vurig hij naar haar verlangt. Uit
de oorspronkelijke Maleise versie van dit lied, die Multatuli voor de roman in het
Nederlands heeft vertaald, blijkt dat hij het voor Si Oepi had geschreven.46
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Ook heeft hij zijn leven lang een haarlokje van haar bewaard, zoals hij van al zijn
grote liefdes deed. Maar waar hij in zijn brieven vrijuit over de lokjes van Caroline
en Tine spreekt, en ze zelfs met elkaar vergelijkt, zwijgt hij over dat van Si Oepi.47
Na zijn dood vond zijn weduwe het haarlokje van Si Oepi onder zijn nagelaten
papieren.48 Na het overlijden van Mimi is het spoorloos verdwenen.
In zijn leven na Padang was voor haar geen plaats meer, behalve als stille
herinnering. Zonder het commentaar van Mimi zouden wij nooit geweten hebben
dat Si Oepi Keteh - het meisje met de rode en zwarte kralen uit Max Havelaar Multatuli's eerste vrouw is geweest.

Bibliografie
Aardrijkskundig en statistisch woordenboek van Nederlandsch Indië, bewerkt
naar de jongste en beste berigten. 3 dln. Amsterdam 1861-1869.
[Anoniem], ‘Peper’, in: P.A. van der Lith e.a. (red.), Encyclopaedie van
Nederlandsch-Indie. Dl. 3. 's-Gravenhage 1897, p. 251-254.
Bruijn Prince, P.M.L. de, Officiële bescheiden betreffende de dienst van Multatuli
als Oost-Indies ambtenaar. Max Havelaar op de Westkust van Sumatra.
Amersfoort 1910 (tweede druk).
Gera, Judit, ‘The Meaning of Silence in Max Havelaar’, in: Jaap Grave, Olf
Praamstra & Hans Vandevoorde (red.), 150 Jahre Max Havelaar. Multatulis
Roman in neuer Perspektive/150 years Max Havelaar. Multatuli's Novel from
New Perspectives. Frankfurt am Main 2012, p. 125-131.
Gruyter, J. de, Het leven en de werken van Eduard Douwes Dekker (Multatuli).
2 dln. Amsterdam 1920.
Hermans, Willem Frederik, De raadselachtige Multatuli. Amsterdam 1987
(tweede druk).
Meulen, Dik van der, Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker.
Amsterdam 2002.
Multatuli, Brieven van Multatuli, bydragen tot de kennis van zyn leven. Ed.
Mevr. Douwes Dekker, geb. Hamminck Schepel. 10 dln. Amsterdam 1890-1896.
Multatuli, Volledige werken. 25 dln. Ed. Garmt Stuiveling e.a. Amsterdam
1950-1995.
Multatuli, Max Havelaar, of de koffiveilingen der Nederlandsche
Handelmaatschappy. 2 dln. Ed. A. Kets-Vree. Assen 1992.
Oostrum, Duco van, Male Authors, Female Subjects. The Woman Within/Beyond
the Borders of Henry Adams, Henry James, and Others. Amsterdam 1995.
Praamstra, Olf, ‘The Man from Natal. Multatuli as a Eurasian Writer’, in: Jaap
Grave, Olf Praamstra & Hans Vandevoorde (red.), 150 Jahre Max Havelaar.
Multatulis Roman in neuer Perspektive/150 years Max Havelaar. Multatuli's
Novel from New Perspectives, Frankfurt am Main 2012, p. 111-124.
Praamstra, Olf, ‘De zetbaas van Van Lennep. Joost de Ruyter als uitgever van
Max Havelaar’, in: De Boekenwereld 33 (2017) 2, p. 70-75.
Scholte, Lin, Verzamelde romans en verhalen. Ed. Vilan van de Loo. Den Haag
2007, p. 120-138.

Indische Letteren. Jaargang 33

Situmorang, Sitor, ‘Multatuli en de Indonesische cultuur. Een terugblik op zijn
Sumatraanse periode’, in: Over Multatuli 24 (1990), p. 3-15.
Straten, Hans van, Multatuli, van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven.
Amsterdam 1995.
Veer, Paul van 't, Het leven van Multatuli. Amsterdam 1979.

Eindnoten:
1 Zie over de bemoeienis van Van Lennep met de uitgave van Max Havelaar Praamstra 2017.
2 Multatuli 1992, dl. 1, p. 270, noot 118; Kets-Vree in Multatuli 1992, 2, p. 166-167.
3 Vergelijk Van der Meulen 2002, p. 178-181, 614; Van Straten 1995, p. 11-12; Hermans 1987,
p. 23; Van 't Veer 1979, p. 109-113; De Gruyter 1920, dl. 1, p. 40.
4 Multatuli 1992, dl. 1, p. 107-111.
5 Multatuli 1992, dl. 1, p. 111.
6 Multatuli 1992, dl. 1, p. 112.
7 Van Oostrum 1995, p. 47-69; Gera 2012.
8 Het hierna volgende berust, tenzij andere bronnen worden genoemd, op Van der Meulen 2002,
p. 135-161. Soms interpreteer ik de feiten iets anders dan Van der Meulen.
9 Vergelijk Multatuli 1950-1995, dl. 8, p. 508.
10 De Bruijn Prince 1910, p. 2.
11 Multatuli 1950-1995, dl. 8, p. 92.
12 Het hierna volgende berust, tenzij andere bronnen worden genoemd, op Van der Meulen 2002,
p. 175-183. Soms interpreteer ik de feiten iets anders dan Van der Meulen.
13 Multatuli 1950-1995, dl. 6, p. 415.
14 Multatuli 1950-1995, dl. 6, p. 416.
15 De Bruijn Prince 1910, p. 18.
16 Multatuli 1950-1995, dl. 8, p. 194-196.
17 [Anoniem] 1897.
18 Multatuli 1950-1995, dl. 8, p. 132-133.
19 Multatuli 1950-1995, dl. 8, p. 108-109, 190.
20 Multatuli 1992, dl. 1, p. 113-114.
21 Multatuli 1992, dl. 1, p. 116.
22 Multatuli 1890-1896, dl. 1, p. 62.
23 Multatuli 1992, dl. 1, p. 116.
24 Multatuli 1992, dl. 1, p. 118-119.
25 Van Oostrum 1995, p. 57.
26 Gera 2012, p. 128.
27 Multatuli 1992, dl. 1, p. 119.
28 Multatuli 1992, dl. 1, p. 265, noot 93.
29 Multatuli 1890-1896, dl. 1, p. 62. Waarom Dekker haar Clio noemde weten we niet. Ook hoeft
hij niet naar de muze te verwijzen. Clio was in de Oudheid ook de naam van een zeenimf. Hij
had Si Oepi leren kennen toen zij samen in een boot voor de kust van Natal voeren.
30 Multatuli 1950-1995, dl. 11, p. 219.
31 Aardrijkskundig en statistisch woordenboek van Nederlandsch Indië 1861-1869, dl. 2, p. 549.
32 Multatuli 1950-1995, dl. 9, p. 149.
33 Situmorang 1990, p. 14-15.
34 Multatuli 1950-1995, dl. 8, p. 190-192.
35 Multatuli 1950-1995, dl. 8, p. 194-196.
36 Vergelijk Praamstra 2012, p. 115.
37 De Bruijn Prince 1910, p. 110-142; de citaten op p. 125 en 141. Ik verwijs hier naar de editie
van De Bruijn Prince, omdat niet alle documenten die daarin staan, volledig zijn overgenomen
in Multatuli 1950-1995, dl. 8.

Indische Letteren. Jaargang 33

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Multatuli 1992, dl. 1, p. 128.
Multatuli 1950-1995, dl. 8, p. 296, 283-285, 432.
Multatuli 1950-1995, dl. 9, p. 155.
Multatuli 1950-1995, dl. 8, p. 632.
Multatuli 1890-1896, dl. 1, p. 62.
Multatuli 1950-1995, dl. 8, p. 411-412, 435.
Scholte 2007, p. 120-138. Het citaat op p. 120.
Situmorang 1990, p. 14-15.
Praamstra 2012, p. 120-121.
Multatuli 1950-1995, dl. 8, p. 558.
Multatuli 1890-1896, dl. 1, p. 62.

Indische Letteren. Jaargang 33

69

Nederlandse reserves tegenover moderne Nederlandstalige literatuur
Het beeld van Multatuli in literatuurgeschiedenissen
Ralf Grüttemeier
Velen zijn van mening dat de Nederlandse literatuur niet echt meetelt ‘als het gaat
om wereldwijde erkenning’.1 Waarom is dat zo? Volgens Olf Praamstra heeft de
ondervertegenwoordiging van Nederlandse literatuur op de wereldbeurs der letteren
één voor de hand liggende reden: ‘om wereldliteratuur te schrijven heb je een
wereldtaal nodig’.2 Jos Joosten en Thomas Vaessens betwijfelen die verklaring: zij
wijzen erop dat werken geschreven in wereldtalen als het Chinees en het Arabisch
evenmin de ‘status als wereldliteratuur’ hebben bereikt.3 En je zou daar nog aan
kunnen toevoegen dat auteurs als August Strindberg en Henrik Ibsen wél
wereldliteratuur hebben geschreven, terwijl het Zweeds en het Noors niet bepaald
wereldtalen zijn.
Joosten en Vaessens zelf dragen een dubbele verklaring aan die zij dichter bij huis
zoeken: ten eerste wijzen zij erop dat de manier waarop de Nederlandse letterkunde
bewaard wordt, uitzonderlijk slecht is, onder andere doordat in Nederland ‘keer op
keer initiatieven tot het beschikbaar maken en houden van het literaire erfgoed
mislukken’. Ten tweede stellen zij dat de Nederlandse literatuur ‘te veel naar binnen
gericht is geweest’. Daarmee bedoelen ze dat de Nederlandse literaire strijd zich
vrijwel uitsluitend op het Nederlandse literaire bedrijf concentreerde: ‘W.F. Hermans
bijvoorbeeld heeft jarenlang in Parijs gewoond, maar nooit enige poging gedaan
aansluiting te vinden bij het Franse literaire systeem.’4 Hermans' verklaring voor de
lage internationale waardering van de roman Max Havelaar is dan ook tekenend in
dat verband: volgens hem was Max Havelaar eenvoudigweg niet goed genoeg.5
De observaties van Joosten en Vaessens zijn plausibel, al lijken ze me eerder
symptomen. De omtrekken van een mogelijke oorzaak voor die symptomen tekenen
zich af in een episode die Praamstra in zijn afscheidscollege memoreerde: ‘Toen
onze minister van onderwijs, mevrouw Bussemaker, in maart 2014 een bezoek aan
Beijing bracht, en daar kennismaakte met Chinese studenten Nederlands, riep ze vol
ongeloof: “Echt!”; en daarna “Maar waarom?”’6
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Praamstra ziet hierin vooral ‘de onbekendheid van Nederlanders met de buitenlandse
belangstelling voor de studie van de Nederlandse taal en literatuur’.7 In die ‘Maar
waarom?’-vraag van de minister meen ik echter nog iets anders te zien, te weten een
relatief geringe graad van waarde die delen van de culturele en bestuurlijke
Nederlandse elite aan de Nederlandse taal en literatuur toekennen in vergelijking
met wat je in andere landen en talen kunt aantreffen. Dat lijkt mij op zijn minst een
mogelijke oorzaak voor wat hierboven symptomen werden genoemd. Juist deze
relatief grote distantie en reserves zouden immers kunnen verklaren waarom het
literaire erfgoed het moeilijk heeft in Nederland en waarom velen de eigen literatuur
geen partij achten voor andere literaturen, waardoor men liever binnenshuis blijft.
Tegen de achtergrond van zo'n zelfbeeld van grote delen van de culturele elite zou
het dan ook niet mogen verbazen wanneer men in het buitenland tot vergelijkbare
inschattingen zou komen - met als gevolg dat de Nederlandse literatuur internationaal
niet echt meetelt. Een nogal speculatieve gedachtegang, maar hij komt niet uit de
lucht vallen.
Zo heeft onderzoek naar het Nederlandse nominatiegedrag voor de Nobelprijs
voor literatuur indicaties opgeleverd die in dezelfde richting wijzen. Met name de
nominaties door de KNAW in de jaren 1901-1965 geven te kennen dat grote delen
van de Nederlandse wetenschappelijke en culturele elite een - in Europese vergelijking
- relatief geringe waardering voor de Nederlandse literatuur van nog levende literaire
schrijvers vertoonden.8 Het is natuurlijk de vraag in hoeverre het nominatiegedrag
voor de Nobelprijs voldoende draagvlak voor zo vergaande conclusies kan bieden.
Met name Max Havelaar lijkt mij een uitstekende casus voor verder onderzoek in
deze richting. Volgens Praamstra gaat het hierbij immers om ‘een roman die al meer
dan honderd jaar door het Nederlandse volk tot de beste boeken ooit wordt gerekend’.9
Wanneer mijn stelling juist is, zou een historische analyse van de receptie van deze
roman door de letterkundige kenners echter andere signalen moeten opleveren dan
alleen bewondering voor een boek van wereldformaat.
Ik beperk mij daarbij tot een analyse van het beeld van Max Havelaar in
literatuurgeschiedenissen. De reden daarvoor is dat deze tekstsoort aan de top staat
van literaire hiërarchiseringsprocessen in een literair veld op een specifiek historisch
moment.10 Daarbij zal ik in eerste instantie kijken naar het beeld van Max Havelaar
in literatuurgeschiedenissen vanaf Jonckbloets Geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde, om dat vervolgens te contextualiseren met uitspraken over het peil van
de moderne Nederlandse literatuur in diezelfde teksten.
Voor de keuze van literatuurgeschiedenissen als onderzoeksobject spreekt niet
alleen het gegeven dat ze een centrale rol spelen in de nationale canonvorming, maar
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ook dat nationale literatuurgeschiedenissen een belangrijke rol zullen hebben gespeeld
voor de internationale beeldvorming.

Een wereld waarin schrijvers het niet makkelijk hadden. Titelpagina van Nederlanders door
Nederlanders geschetst. Amsterdam: J.H. Laarman, 1842. Illustratie afkomstig uit de
fotomechanische herdruk. Amsterdam: Van Hoeve, 1979.

Wie een geschiedenis van de wereldliteratuur schrijft, zal immers niet iedere literaire
tekst van de min of meer onbekende literatuur zelf compleet in ogenschouw kunnen
nemen alvorens zijn verhaal te vertellen, maar zal zich eerder baseren op wat hij of
zij met reden als nationale literairhistorische autoriteiten qua beeldvorming beschouwt.
Deze aanname zal ik exemplarisch toetsen door te kijken naar het beeld van Multatuli
in enkele wereldliteratuurgeschiedenissen, met name vanuit het perspectief in hoeverre
daar een doorwerking van het Nederlandse perspectief te constateren valt. Ten slotte
zullen mijn resultaten met betrekking tot Multatuli en het Nederlandse zelfbeeld
worden gecontrasteerd met het zelfbeeld dat uit enkele Duitse
literatuurgeschiedenissen naar voren komt.
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Het beeld van Multatuli in Nederlandse literatuurgeschiedenissen
Over de meest recente literatuurgeschiedenis kan ik kort zijn: dat beeld sluit perfect
aan op dat van Praamstra, met Max Havelaar aan de top van de huidige canon.

De grootste schrijver van Nederland
Willem van den Berg & Piet Couttenier presenteren Max Havelaar in hun boek Alles
is taal geworden (2009) als ‘een echte klassieker’, halen de verkiezing van Multatuli
tot ‘belangrijkste Nederlandse schrijver’ van de gehele Nederlandse letterkunde door
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in 2002 aan en spreken van de ‘in de
ogen van velen [...] grootste schrijver van Nederland’.11 Hij had vanaf zijn vroegste
jeugd schrijversambities en worstelde als eerste in Nederland expliciet met de
spanningen tussen schrijversautonomie en broodschrijverschap.12 Bij dat beeld van
‘grootste schrijver’ past ook dat zij Multatuli neerzetten als iemand die pas in de loop
der jaren adequaat werd begrepen, niet in de laatste plaats dankzij de literaire experts.
Waar ‘de recensenten’ met een tekst als Minnebrieven uit 1861 niet uit de voeten
konden, is de moderne literatuurwetenschap ondertussen erin geslaagd ‘dit
gecompliceerde boek enigszins te verhelderen en het een sleutelpositie te geven in
het verstaan van Multatuli's literatuuropvatting’.13 Kortom, het beeld is dat van een
groot, wellicht de grootste Nederlandse schrijver met een complexe literatuuropvatting
en een rijk en sterk oeuvre - waarbij de Max Havelaar als de klassieker eruit springt.
Dat beeld kan in grote lijnen reeds worden teruggevonden in de
literatuurgeschiedenis van Gerard Knuvelder, althans vanaf de vijfde ‘geheel herziene’
druk van het derde deel uit 1973. Ook al leek Max Havelaar op het eerste gezicht
‘een samenstel van uiterst heterogene bestanddelen’, met name voor de tijdgenoten,
toch kan Knuvelder met verwerking van de studies van onder anderen A.L. Sötemann,
Frank C. Maatje en Marcel Janssens laten zien dat ‘het geheel zo geraffineerd’ is
opgebouwd dat het ‘op geniale wijze’ het duffe Holland hekelt.14 Multatuli trad ‘met
dit soort compositie in het voetspoor van buitenlandse auteurs’ en heeft in Nederland
‘een enorme invloed uitgeoefend’.15 Van ‘dit alles begrijpen militaire commandanten
en dergelijke analfabeten uiteraard niets’.16 Voor Knuvelder is Max Havelaar dan
ook geen verslag van een enquêtecommissie inzake Lebak, al vindt hij de ‘hoge mate
van objectiviteit’ van Dekker verbazingwekkend: ‘Daarnaast, en daarbóven echter,
blijft de Max Havelaar een werk van kunst, als hoedanig het de geschiedschrijver
van de letteren allereerst belang inboezemt.’17 Het is dan ook ‘zijn strikt literaire
betekenis’ die ‘de waarde zowel van de Max Havelaar als van Dekkers overig werk’
uitmaakt.18
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Publieke verrukking versus ‘een ziektegeschiedenis’
Het fascinerende is nu dat van dit voor de hedendaagse lezer en
literatuurwetenschapper zo vertrouwde beeld van Multatuli weinig is terug te vinden
in de literatuurgeschiedenissen vóór de jaren vijftig. Als exemplarisch contrast kan
deel VII van Jan te Winkels De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde
(1927) dienen.
Om te beginnen laat ook Te Winkel er geen twijfel over bestaan dat ‘zulk een
mooi geschreven roman’ als Max Havelaar in Nederland ‘in jaren niet’ was
verschenen. Maar het valt op dat in de presentatie door Te Winkel het enthousiasme
vooral als tijdelijke opwelling van niet-deskundigen wordt gepresenteerd: het was
het ‘publiek’ dat ‘in ééne verrukking en bewondering’ was.19 De kenner Te Winkel
heeft dan ook reeds behoorlijke kritiek op de Minnebrieven uit 1861, waarvan hij
niet alleen ‘den vreemden titel’ laakt, maar waarin hij ook ‘eene hoogdravenden niet
altijd even duidelijke hulde’ aan Fancy ziet, ‘in zoo zonderlinge vermenging met
allerlei poëtisch en parabolisch proza, afgewisseld door soms geestigen, soms ook
al te platten humor, dat het in de verte niet meer denzelfden aesthetischen indruk kon
maken als zijn eerste werk.’20 Het waren dus beslist niet alleen ‘de recensenten’ die
zich geen raad met de Minnebrieven wisten, maar blijkbaar ook de deskundigen,
zelfs nog meer dan een halve eeuw later.
Maar Multatuli's tegenvallende boek ná Max Havelaar was niet de voornaamste
reden dat ‘bij Van Lennep en bij velen de geestdrift voor den roman en voor de
geheele Havelaarszaak zoo spoedig’21 zou bekoelen, zoals Te Winkel schrijft. Als
hoofdreden geeft hij dat bij nadere beschouwing Max Havelaar ‘de buitensporige
zelfverheerlijking [bleek] te wezen van een man, die in zijn naïef-oprechte ijdelheid
zichzelf schromelijk overschatte. Zo iemand kon men niet voor normaal houden, en
hetgeen men allengs vernam van zijn leven [...] bevestigde dat.’22 Daarmee zaten de
sceptici goed, zoals later bleek, aldus Te Winkel:
[Multatuli] behoorde namelijk, zoals door [...] den geneesheer Th. Swart
Abrahamsz in een later ook afzonderlijk uitgegeven Gidsartikel van 1888
in bijzonderheden overtuigend is aangetoond, tot de klasse der
neurasthenici, en zijn geheele leven was ‘eene ziektegeschiedenis’. Reeds
bij zijn geboorte erfelijk belast, gaf hij onder den invloed der tropen en
ook van zijne verdere levensomstandigheden meer en meer toe aan zijne
kwaal, zoodat hij zelfs de grenzen van den grootheidswaanzin kon bereiken,
soms zelfs overschreed.23
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Het bijzondere aan Multatuli, dat wat hem in de Nederlandse literatuurgeschiedenis
‘bijna geheel alleen’ laat staan, was voor Te Winkel dan ook niet dat we hier met de
grootste Nederlandse schrijver aller tijden te maken hebben. Het bijzondere was dat
Multatuli ondanks zijn ziekte ‘kunstwerken heeft voortgebracht die grooten indruk
hebben gemaakt en zelfs blijvend eene breede schaar van bewonderaars hebben
kunnen vinden, terwijl het den zenuwzwakke daartoe aan scheppingskracht gewoonlijk
ontbreekt’. Te Winkel voegt er nog aan toe: ‘wat slechts enkelen, b.v. Bilderdijk,
met hem gemeen hadden’.24 De kritische reserves van Te Winkel ten opzichte van
Multatuli overwegen dus en maken het voor hem ondenkbaar om in Multatuli een
groot schrijver van Europees of wereldformaat te zien. Het beeld dat hij geeft, is
daarentegen het samengestelde beeld van een ‘groote, maar zoo onevenwichtige
kunstenaarsziel [...] in dat door neurasthenie zoo onberekenbaar karakter’.25 In de
herziene versie van zijn proefschrift uit 1892 had Te Winkel al uitgelegd, op basis
van welk algemeen criterium dit specifieke waardeoordeel inzake Multatuli was
gebaseerd: ‘Kalme gemoedsrust is dan ook zeker voor den werkelijk grooten
kunstenaar een begeerlijker voorrecht, dan zenuwachtige prikkelbaarheid, die de
groote menigte zoo licht voor een kenmerk der genialiteit houdt.’26 Al denkt de massa
die op sensatie is gericht, daar anders over, voor de letterkundige kenner en autoriteit
Te Winkel is het evident dat Multatuli géén ‘werkelijk grooten kunstenaar’ was.

De topos van het samengestelde oordeel
Met dit samengestelde beeld van Multatuli en Max Havelaar blijkt Te Winkel
geenszins een buitenbeentje te zijn in de beeldvorming in literatuurgeschiedenissen
vóór de jaren vijftig. Reeds bij W.J.A. Jonckbloet valt hetzelfde gereserveerde
enerzijds-anderzijds te beluisteren. Uit Jonckbloets Geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde. De twee laatste eeuwen (1892) had niemand kunnen opmaken dat we
hier met de belangrijkste Nederlandse schrijver aller tijden te maken zouden kunnen
krijgen.
Multatuli komt in de derde druk - door Jonckbloet in 1883 afgesloten - op twee
plekken voor. In het hoofdstuk over modern proza somt Jonckbloet ter afsluiting in
totaal veertien namen op, te beginnen met ‘den genialen schrijver van Max Havelaar’,
en dan de dertien andere - meer staat er niet.27 Dat is dus het ‘enerzijds’. Veel
uitgebreider gaat Jonckbloet in zijn negende hoofdstuk over toneelliteratuur in op
Multatuli's toneelstuk Vorstenschool uit 1870. Ook daarin ontdekt Jonckbloet met
name bij de koningin gedachten die ‘veel en veelsoortig, en in 't algemeen ook edel’
zijn, maar hij oordeelt: ‘Waar gedachten, in redeneeringen neergelegd, hoofdzaak
zijn, kan het niet anders, of de gang van het stuk wordt er door belemmerd.’28 Dat
neemt
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niet weg dat er ‘schoonheden van détail’ in het stuk zijn aan te treffen, waaronder in
eerste instantie ‘taal en stijl’. Daar staat echter te veel tegenover: waar specifiek
dramatische eigenschappen als ‘handeling, hartstochtelijke gemoedsbeweging, diepe
en fijne karakteristiek ontbreken, moet de Critiek een afkeurend oordeel uitspreken’.
En dat doet Jonckbloet dan ook op vijftien bladzijden: ‘het stuk heeft te grote gebreken
om te kunnen boeien’.29 Volgens Jonckbloets ‘kalm oordeel’ blijft er ‘niet veel over
van den lof, die men daaraan als een geheel zou willen toekennen’.30 Dit
samengestelde oordeel, waarin de kritiek duidelijk overheerst, kan als voorloper
worden beschouwd van het samengestelde oordeel van Te Winkel - een overeenkomst
ondanks alle verschillen in wetenschapsopvatting.31
Omdat Jonckbloet reeds in 1885 was overleden, kon hij het artikel van Swart
Abrahamsz uit 1888 niet gelezen hebben. Maar veel pleit ervoor dat lezen ervan
Jonckbloet niet had doen opkijken; integendeel. Zo voegt de bezorger van de vierde
druk van Jonckbloet, C. Honigh, - volgens wiens voorrede ook ‘dit zesde deel geheel
Jonckbloet's werk gebleven’ is32 - een noot toe waarin hij citeert uit een studie van
Jan te Winkel met als titel Bilderdijk, lotgenoot van Multatuli, uit 1890, waarin Te
Winkel stelt: ‘maar hij [Bilderdijk] toch ook was zenuwlijder van geboorte’.33 En
ook Jan ten Brink, sinds 1884 de opvolger van Jonckbloet in Leiden, had eerder in
nummer 45 van De Haagsche Stemmen zijn onvoorwaardelijke instemming met het
artikel uit De Gids verwoord: ‘Voor de eerste maal is met volle vrijheid en vollen
wetenschappelijken ernst de waarheid gezegd over Eduard Douwes Dekker.’34 De
reserves tegenover de mens Multatuli en de relatief lage waardering voor delen van
zijn werk schijnen dus in brede kringen van de culturele elite, met name in die van
de academische literatuurwetenschap, consensus te zijn geweest.
Daarin past ook het beeld dat uit de Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
(1912) van Gerrit Kalff rijst. Naar het artikel van Swart Abrahamsz wordt weliswaar
niet expliciet verwezen, maar allerlei gegevens lijken uit het Gids-artikel afkomstig
te zijn. Zo karakteriseert Kalff Multatuli weliswaar als schrijver die ‘in proza
nauwelijks zijn gelijke heeft gehad onder de Nederlandse auteurs van zijn tijd’, maar
tevens als ‘ontevredenheids-prediker’ met een moeder ‘wier aandoenlijk zenuwgestel
en sterke emotionaliteit hij erfde’.35 Los van de vraag hoe Kalff tegenover het
Gids-artikel stond - de passages over de invloed van Multatuli's leven ‘te midden
eener tropische natuur’ vóór zijn terugkeer naar Nederland zouden kunnen doorgaan
voor een parafrase van het Gids-artikel -, één ding is duidelijk: ook het oordeel van
Kalff is allesbehalve onverdeeld gunstig. Weliswaar ziet hij in Multatuli ‘een
proza-schrijver van zóó schitterende gaven als wij er tot dusver, Hooft uitgezonderd,
geen hadden
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gekend’,36 maar de werken van deze schrijver vertonen mankementen: tegenover de
‘juiste, scherpzinnige, moedige gedachten’ staat veel dat is ‘overdreven, of gebrekkig
gemotiveerd, schitterend - doch slechts in donker als rot hout, wonderspreukig,
valsch-vernuftig’. Daarbij zal de ‘hedendaagsche lezer van Multatuli's werken [...]
de eindeloze herhalingen van den auteur waarschijnlijk vervelend vinden’.37
Het voornaamste bezwaar van Kalff betreft echter, net als bij Te Winkel, de persoon
Multatuli. Multatuli had dan wel ‘van allerlei gelezen’, maar: ‘Tot grondig onderzoek
en degelijke kennis van eenig vak van wetenschap was hij nooit gekomen, doch zijn
sterk zelfgevoel belette hem dat te zien.’ Kalff vindt dan ook dat men zich terecht
vrolijk zou kunnen maken
over Multatuli's pronken met halve of kwart-wetenschap, zijn minachting
voor mannen als Darwin, Spencer, Max Müller, Moltke en anderen. Ook
zijn literair-historische critiek, al is zij hier en daar vermakelijk en raak
(Bilderdijks Floris de Vijfde), kan men ternauwernood ernstig opvatten,
de oppervlakkigheid waarmede hij schrijft b.v. over Hooft's verhouding
tot Tacitus kan slechts op leken of onwetenden indruk maken.38
Wederom: dit lijkt niet op de karakterisering van een van de grootste schrijvers van
een nationale literatuur. Het is eerder een grondige kritiek op iemand die zijns ondanks
één uitzonderlijk boek had geschreven. Iemand die volgens de kenners een
one-hit-wonder was gebleven, wat zij ook nog eens haarfijn qua psychologie en
andere invloeden meenden te kunnen uitleggen. De beperkte waardering, de reserves
en het daardoor samengestelde oordeel ‘Zwak mensch, doch groot schrijver’39 zijn
evident.
Op deze lijn vormt uiteindelijk ook de literatuurgeschiedenis van de Utrechtse
hoogleraar C.G.N. de Vooys uit 1948 geen uitzondering. Ook De Vooys spreekt,
mét Verwey, over Max Havelaar als ‘een geniaal werk’ en, mét Busken Huet, over
‘de oorspronkelijkste Nederlandsche schrijver van onzen tijd’.40 Maar tevens lijkt hij
met Swart Abrahamsz te spreken, zonder dat die naam valt: over Multatuli's moeder
‘met aanleg tot zenuwoverspanning’; of over Multatuli zelf: ‘van stipte administratie
had hij geen begrip’; door ‘drukte raakte zijn zenuwgestel overspannen’; terug in
Indië eind 1855 was Dekker ‘reeds zenuwachtig-zwaarmoedig en prikkelbaar’, wat
de achtergrond is van het conflict in Lebak: ‘Nu, geheel overstuur, begon hij een
zwerftocht door Java’.41 Ook het oordeel van De Vooys over Multatuli's Vorstenschool
is, wederom onder verwijzing naar Busken Huet, ronduit negatief: ‘door zijn onnatuur
is het op het toneel niet te handhaven’.42 Dat komt overeen met het oordeel van
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De Vooys over de Minnebrieven: ‘Dit voor Multatuli's verdere ontwikkeling zo
karakteristieke werk was in zijn bonte samenstelling, van artistiek standpunt
beschouwd, na de Max Havelaar geen klimming, maar verwording.’43

Inleidende illustratie bij het portret van ‘De autheur’. Uit: Nederlanders door Nederlanders
geschetst (1979).

De analyse van het beeld van Multatuli en zijn Max Havelaar in
literatuurgeschiedenissen laat dus vóór 1950 duidelijke signalen van een
samengestelde waardering zien. Als één van de grootste, zo niet de grootste schrijver
van Nederland, komt Multatuli pas naar voren in literatuurgeschiedenissen sinds
Knuvelder. Maar wijst dit op reserves van grote delen van de Nederlandse
letterkundige elite ten opzichte van Multatuli, óf ten opzichte van de moderne
Nederlandse literatuur in het algemeen? Wanneer Multatuli zowel expliciet op
eenzame hoogte in zijn tijd én sinds P.C. Hooft wordt geplaatst (Kalff, Te Winkel),
en tevens object van fundamentele
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kritiek wordt, lijkt dat eerder te wijzen op een niet al te hoge dunk van de eigentijdse
Nederlandse literatuur in het algemeen. Dat is inderdaad het geval, en ook hier heeft
Jonckbloet de toon gezet.

Het beeld van de eigentijdse Nederlandse literatuur
In het in 1883 voltooide vijfde deel van de derde druk constateert Jonckbloet in zijn
‘Inleiding tot de negentiende eeuw’ onder het kopje ‘De negentiende eeuw: jaren
van kwijning’ weliswaar een relatieve vooruitgang ten opzichte van de achttiende
eeuw: ‘Tegenover de geestelooze verslapping van vroeger mogen wij wijzen op
vernieuwde opgewektheid, toenemende energie, verhoogde levenskracht’ - maar
deze relatieve vooruitgang is bedrieglijk, voegt Jonckbloet er meteen vermanend aan
toe:
Toch behoeft dit alles ons nog niet verwaand te maken. De afstand, die
ons van de achttiende eeuw scheidt, moge groot zijn, nog grooter wellicht
is de afstand die wij hebben te doorlopen alvorens het ideaal van wezenlijke
maatschappelijke beschaving nabij te komen, en er is, zooals wij reeds
deden gissen, op de voortbrengselen onzer pen, in poëzie en proza, nog
genoeg aan te merken, dan dat wij de handen in den schoot zouden mogen
laten liggen, terugziende op de lauweren van het voorgeslacht en ons
verkneukelende in eigen zelfgenoegzaamheid.44
Jonckbloet maakt bepaald geen opbeurende balans op aangaande de stand van zaken
van de moderne Nederlandse literatuur. De achterstand van de Nederlandse literatuur
was door de ‘geesteloze verslapping’ van de achttiende eeuw groot. Dat is weliswaar
beter geworden, maar hij acht de weg die nog te gaan is naar ‘wezenlijke
maatschappelijke beschaving’ in de letteren groter dan het deel van de weg dat reeds
is afgelegd. Gevolg is dan ook dat hij niet het bereikte prijst en optimistisch in de
literaire toekomst kijkt, maar vooral voor het gevaar van ‘verwaandheid’ en
‘zelfgenoegzaamheid’ meent te moeten waarschuwen. Een met de Nederlandse
literatuur onbekende Europese lezer die Jonckbloets literatuurgeschiedenis als
verrekijker zou gebruiken om zich een beeld te vormen van de ontwikkelingsgraad
van de Nederlandse literatuur, kan op basis van deze presentatie onmogelijk de indruk
krijgen in Nederland en Vlaanderen iets wezenlijks te hebben gemist.
Had Jonckbloet zijn balans opgemaakt vóór het optreden van de Tachtigers, Kalff
doet dat drie decennia na hun intrede. Bij hem is er sprake van een ‘opbloei onzer
letterkunde in de dertig jaren, die nu achter ons liggen’ - maar ook hier tegen de
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achtergrond van een achterstand die moest worden ingehaald. Daarbij heeft het
buitenland geholpen: Kalff constateert ‘dat de invloed van vreemde literaturen op
de onze sterk is geweest ook gedurende de laatste veertig jaren’, schrijft hij in 1912
- men lette op het ‘ook’.45 Het leidmotief in zijn beeld van de letterkundige
ontwikkeling is dat van een steeds terugkerende zorg over het ontwikkelingspeil,
zoals met betrekking tot de eerste helft van de negentiende eeuw: ‘Overigens getuigde
toen, evenals onder dergelijke omstandigheden een paar eeuwen vroeger, een nieuwe
teelt van schilders dat de volkskracht niet was uitgeput’ - waarbij hij onder anderen
aan Mesdag en Alma Tadema denkt.46 De Tachtigers, het vierde geslacht in de telling
van Kalff, zijn nu inderdaad het krachtigste geslacht sinds lang, maar Kalff laat ook
hun optreden vergezeld gaan van een waarschuwing:
Moest men sommige woordvoerders van heden geloven, dan hebben de
Nederlandsche letterkunde en hare zuster, de Vlaamsche, tegenwoordig
een hoogte bereikt, die nauwelijks of niet geëvenaard wordt door die van
eenig ander volk. Aan verscheidene auteurs en dichtwerken is de
onsterfelijkheid reeds toegezegd. Zulk een overschatting van auteurs door
zichzelven of door hun tijdgenoten is niets nieuws: de
literatuurgeschiedenis, ook de onze, biedt er talrijke voorbeelden van aan.
Slechts naïeve auteurs en naïeve lezers kunnen zich niet voorstellen, dat
een dichtwerk, toch door hen gemaakt of door hen bewonderd, in onwaarde
of vergetelheid zou geraken. Wat bestaan zal voor het louteringsgericht
van den tijd, is ons onbekend, al mag ieder daaromtrent zijn min of meer
gegronde verwachtingen koesteren.47
Kalff ziet weliswaar in de contemporaine literatuur de ‘uiting eener volkskracht’ die
hem ‘hoop geeft op onze volkstoekomst’ - maar wie denkt dat Nederland verder zou
zijn dan andere volkeren, maakt zich volgens de wetenschapper schuldig aan
‘overschatting’ en is naïef, aldus zijn vermanende diagnose sub specie van het
‘louteringsgericht van den tijd’ (zie citaat hierboven).
Dezelfde grondtoon valt uiteindelijk ook bij De Vooys te beluisteren. Wanneer
men zich nog eens in herinnering roept dat ook voor De Vooys Max Havelaar een
geniaal werk was en Multatuli de origineelste schrijver van ‘onzen tijd’, dan is bij
het volgende citaat duidelijk dat ook voor hem de Nederlandse literatuur achterloopt
bij de Europese. Men zou dan wel parallellen kunnen aanwijzen tussen enerzijds
Multatuli en anderzijds zwaargewichten als Dickens of Heine, aldus De Vooys, maar
dan zou men de plank mis slaan: ‘Multatuli's kunst blijft echt-Hollands en uiting van
een oorspronkelijk talent. Om werk te leveren, gelijkwaardig met grote buitenlandse
romans, zou hij
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minder onevenwichtig en zijn boek meer harmonisch gebouwd geweest moeten
zijn.’48
De samengestelde waardering, met daarin verdisconteerd grote reserves ten opzichte
van Multatuli en zijn werken, in Nederlandse literatuurgeschiedenissen vóór de jaren
vijftig gaat gepaard met een vergelijkbare terughoudende waardering door grote
delen van de gezaghebbende letterkundige elite ten opzichte van de eigentijdse
Nederlandse literatuur in het algemeen. Maar in hoeverre heeft dit beeld dan ook
doorgewerkt in de niet-Nederlandstalige literatuurgeschiedschrijving?

Het beeld van Multatuli in wereldliteratuurgeschiedenissen
De volgende opmerkingen zijn tentatief van aard. Systematische bibliografieën van
nationale literatuurgeschiedenissen zijn er,49 maar voor zover ik weet is er niets
vergelijkbaars met betrekking tot wereldliteratuurgeschiedenissen. Ik beperk me dan
ook tot een analyse van de eerste Duitstalige wereldliteratuurgeschiedenis van de
Nederlandse literatuur en enkele Duitstalige opvolgers, vanuit de gedachte dat hier
de toon voor de receptie - althans in Duitsland - werd gezet.

Achterstand en navolging
Vanaf 1882 verscheen in Duitsland een reeks Geschichte der Weltlitteratur in
Einzeldarstellungen, waarin voor het eerst in het Duitse taalgebied niet één auteur
alle wereldliteratuur probeerde te overzien, maar specialisten voor afzonderlijke talen
werden aangetrokken. Deel 1 behandelde de Franse literatuur, en na de Poolse,
Italiaanse, Engelse, Duitse, Griekse, Russische en Scandinavische literatuur verscheen
in 1887 als negende deel de Geschichte der Niederländischen Literatur van Lina
Schneider - daarna zou slechts nog in 1889 als deel 10 de Hongaarse literatuur
verschijnen. De in Weimar geboren Lina Schneider (1831-1909) presenteerde zich
op het titelblad als ‘Ehrenmitglied der Maatschappij der Nederlandse letterkunde’.
Onder het pseudoniem Wilhelm Berg had zij eerder Jonckbloets twee delen
Nederlandse literatuurgeschiedenis in het Duits vertaald, eveneens onder de titel
Geschichte der Niederländischen Literatur, die in 1870 en 1872 in Leipzig waren
verschenen. De verwachting ligt daarom voor de hand dat men veel Jonckbloet in
Schneiders deel van de wereldliteratuurgeschiedenis zal aantreffen.
Zowel in grote lijnen als in details is dat inderdaad het geval. Ook Schneider
besteedt veel ruimte aan het fileren van Multatuli's Vorstenschool, om tot dezelfde
conclusie als Jonckbloet te komen, te weten ‘dass die Grundgedanken des Stücks
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von tiefem, geistigen Wert sind, dass aber die dramatische Einkleidung derselben
oft recht geschmacklos ist. Lehre und Gedankenreichtum macht aber allein kein
Drama.’50 Ook voor Schneider is en blijft Max Havelaar ‘Multatulis genialstes Werk’,
zoals zij in een passage uiteenzet waarin zij - anders dan Jonckbloet - op twee
bladzijden op het proza van Multatuli ingaat.51 Dat doet zij echter met name om een
gereserveerd oordeel uit te spreken dat naadloos aansluit bij de teneur die hierboven
uit de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving sinds Jonckbloet werd afgeleid. Zo
spreekt zij van de ‘eigenartige, schwerzumarkierende’ plek die Multatuli inneemt,
waarbij de samengesteldheid van haar oordeel met name aan de frequentie van het
woordje ‘helaas’ valt af te lezen, bijvoorbeeld: ‘Leider stand das Leben Dekkers oft
selbst in Widerspruch mit den von ihm proklamierten Ideen.’52 Of elders, nadat ze
het taalgebruik van Multutali heeft geprezen: ‘dem fremden Leser sind leider oft die
gar zu naturgetreuen Apokopen und Elisionen, aus dem mundartlichen Dialekt des
täglichen Lebens von Multatuli in die Schriftsprache aufgenommen, recht hinderlich
und auffällig bei der Lektüre.’53
Daarnaast zet Schneider ook in twee andere opzichten de toon wat betreft het peil
van de Nederlandse literatuur in het algemeen - beide in overeenstemming met
Jonckbloet. Om te beginnen is daar het idee van fundamentele achterstand die is
opgelopen in de achttiende eeuw. Zo is ook Schneider ervan overtuigd dat met name
pas door Van Alphen en Bellamy meegewerkt werd ‘an der Erweckung der
holländischen Literatur aus ihrem langen und tiefen Schlafe’.54
Maar dat lijkt niet meer dan een kort omdraaien in bed geweest te zijn, omdat
meteen daarna ‘auch in der schönen Litteratur eine tödliche Flauheit ein[trat]. Die
großen Muster des siebzehnten Jahrhunderts wurden vergessen.’55 Pas rond het midden
van de negentiende eeuw komt daar verandering in door De Gids, door Nicolaas
Beets en Jacob van Lennep, met name door de ‘Wissenschaft des Schönen’ in het
voetspoor van onder anderen Victor Hugo, Schiller en Goethe: ‘Zu Jonckbloets
grossen Verdiensten gehört das unermüdliche Bestreben, dieser idealsten aller
Wissenschaften Gläubige zu gewinnen.’56 Maar de diagnose blijft die van een enorme
achterstand op de rest van Europa. Volgens Schneider kan zelfs na de opleving in
het voetspoor van Jonckbloet en zijn medestanders nog geen sprake zijn van zoiets
als ‘rijpheid’ van Nederlandstalige literaire werken: ‘Es wird die Frage für ein
Geschlecht der Zukunft sein, ob diese Reife in wohlthuenden, kräftigen Verhältnissen
noch in diesem Jahrhundert eingetreten sein wird.’57
Behalve de structurele achterstand van de Nederlandse literatuur is er nog een
tweede leidmotief dat door Schneider wordt verwoord en dat reeds in de verwijzing
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naar Hugo, Byron, Scott, Goethe en Schiller te beluisteren viel. Deze karaktertrek
wordt op de laatste bladzijde van haar literatuurgeschiedenis met zo veel woorden
uiteengezet: ‘Bis jetzt war die Geschichte der holländischen Literatur meistens eine
Reihe von Perioden der Nachahmung, selbst die klassische ist im eigentlichen Sinne
des Wortes eine solche.’58 Deze buitenlandse navolging ligt daarbij in het verlengde
van de geconstateerde structurele achterstand, die zij zowel indiceert als ook moet
remediëren, althans volgens strenge geneesheren als Jonckbloet en Schneider.

De topos van de achterstand
Beide aspecten - zowel de achterstand als de navolging - blijven niet tot de
wereldliteratuurgeschiedenis van Schneider beperkt, zoals een steekproef aan de
hand van de Weltgeschichte der Literatur van Otto Hauser uit 1910 laat zien. Daarin
wordt de ‘niederländisch-flämische Literatur’ in deel twee (‘Die Germanen, Slawen,
Türken, Magyaren und Finnen’) op 32 van de in totaal 469 bladzijden besproken.
Ook in Hausers karakterisering van de Nederlandse literatuur speelt navolging (‘Lord
Byron und Walter Scott wurden nun auch in Holland nachgeahmt’) en achterstand
een grote rol. Zo lezen we over Potgieters oriëntatie op de zeventiende eeuw: ‘Es
galt, die neuere Literatur auf die Höhe der alten zu bringen’.59 Maar volgens Hauser
is dat maar ten dele gelukt op grond van iets wat hij zowel bij Van Lennep als bij
A.L.G. Bosboom-Toussaint bekritiseert, namelijk dat zij ondanks alle verdiensten
meer in de breedte dan in de diepte gingen. Dat is volgens Hauser meer dan een
individueel, zelfs meer dan een tijdgebonden probleem, zoals zijn oordeel over
Multatuli laat zien. Multatuli is dan ‘vielleicht wirklich’ de grootste schrijver van
Nederland sinds de zeventiende eeuw en zijn naam heeft ‘auch in Deutschland einen
guten Klang’ vanwege zijn passie, zijn sterke wilskracht, zijn originaliteit en zijn
veelheid aan ideeën, maar zelfs Multatuli is ‘von der allgemeinen Unsitte seiner Zeit
und seines Landes, der zu großen Breite, nicht freizusprechen’. Met andere woorden:
Nederlanders en met hen Multatuli blijven steken in de ‘breedte’ en slagen er
onvoldoende in de empirische werkelijkheid te transformeren naar iets wat aan die
werkelijkheid ontstijgt.60
De Duitstalige presentatie van de Nederlandse literatuur in het algemeen en die
van Multatuli in het bijzonder lopen dus in de pas. Daarbij kan men, net zoals bij
Schneider, ook bij Hauser constateren dat de extramurale literatuurgeschiedenissen
in grote lijnen het Nederlandse literairhistorische beeld reproduceren. Terwijl dat bij
Schneider bleek uit expliciete overeenkomsten mét en huldebetogen áán Jonckbloet,
geeft Hauser in zijn literatuurverwijzing zelf aan hoe de parallellen tot stand zijn
gekomen:

Indische Letteren. Jaargang 33

83
In deutscher Sprache unterrichtet am besten die ‘Geschichte der
niederländischen Literatur’ von [...] Lina Schneider (Leipzig, 1887), in
holländischer die gleichbetitelten Werke von Willem Jozef Andreas
Jonckbloet (4. Aufl., Groningen 1887-91) [...], Jan ten Brink (Amsterdam
1895) und Jan te Winkel (Haarlem 1887ff.).61
De oriëntatie van Hauser op de gevestigde autoriteiten van de Nederlandse
literatuurgeschiedschrijving is evident. Daarmee is ook de plausibiliteit van de stelling
gegroeid dat de internationale reserves ten opzichte van de eigentijdse Nederlandse
literatuur voor een niet gering deel aan het contemporaine literairhistorische zelfbeeld
van de Nederlanders te wijten is. De toon voor de reserves lijkt te zijn gezet door de
grote Nederlandse literatuurgeschiedenissen sinds het einde van de negentiende eeuw
en die toon klinkt door in de contemporaine wereldliteratuurgeschiedenissen. Uit dit
tweestemmige lied komt de Nederlandse literatuur naar voren als een internationale
tendensen nabootsende literatuur met een relatieve achterstand ten opzichte van die
van andere naties.

Het type van ‘De autheur’ uit Nederlanders door Nederlanders geschetst (1979).
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Het zelfbeeld van Duitse literatuurgeschiedenissen
Maar is die relatief geringe waardering van de eigentijdse nationale literatuur in de
eigentijdse literatuurgeschiedschrijving wellicht een vaste bescheidenheidstopos die
je in alle taalgebieden aantreft? Dat is denkbaar. Enkele steekproeven wijzen echter
een andere kant op.
Als vergelijking dient zich de presentatie aan van de eigentijdse Duitse literatuur
in dezelfde reeks van wereldliteratuurgeschiedenissen waarin ook het deel van Lina
Schneider is verschenen. Het deel over Duitsland - in feite zijn het drie boeken, als
enige in de reeks - is van de hand van Franz Hirsch en de titel van het derde in 1885
verschenen deel luidt: Von Goethe bis zur Gegenwart. Wanneer het gaat om het
ontwikkelingspeil van de recente Duitse literatuur, lijkt de toon in dat deel volstrekt
anders dan we in de Nederlandse tegenhanger hebben kunnen beluisteren. Van
achterstand is geen sprake. Zo stelt Hirsch in verband met de verworvenheden van
de recente historische dichtkunst in vergelijking met de Weimarer Klassik van Goethe
en Schiller, dat dit hedendaagse genre perfect voldoet aan de taak om ‘unser
Geistesleben’ een nationale inhoud te geven. Dat geestesleven wordt op die manier
meer en meer getransformeerd naar een eigentijdse versie van de Weimarer Klassik
van Goethe en Schiller, ‘jener glücklichen Zeit’, waarin de Duitse natie haar eigen
stijl in poëzie en kunst had. De toon is zonder meer optimistisch, bijvoorbeeld wanneer
Hirsch zegt dat het idee van de ‘Grundlagen der nationalen Poesie [...] unserm Zeitalter
endlich aufzugehen scheint’, of wanneer hij schrijft: ‘so verheisst doch die
unverwüstliche Kraft unserer Poesie Gutes und Großes für die Zukunft’.62 Tegen die
achtergrond eindigt Hirsch dan ook zelfbewust en vol hoge verwachtingen:
Vielleicht vollzieht sich, unserm Geschlecht unbewusst, jetzt ein ähnlicher
litterargeschichtlicher Prozess wie vor hundert Jahren. Es ist sehr
wahrscheinlich, dass wir uns in einer neuen Sturm- und Drangperiode
befinden, aus welcher der Klassizismus eines national-deutschen Stils
hervorgeht.63
De toon blijft dezelfde wanneer men een blik werpt op die literatuurgeschiedenis die
als Duitse academische standaardliteratuurgeschiedenis rond 1900 kan worden
beschouwd, te weten die van Wilhelm Scherer. Scherer zelf had zijn boek van 1883
nog laten eindigen met de dood van Goethe en met het verschijnen van Faust II. Zijn
laatste alinea steekt daarbij allen ná Goethe mét Goethe een hart onder de riem: zij
die Goethe als voorbeeld navolgen en ‘Poesie für eine heilige Angelegenheit unseres
Volkes halten’, hebben het in de meer op praktische daden gerichte tijden van
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de eeuwwisseling niet makkelijk. Zij moeten tegen de wind in varen en daardoor
dubbel zo hard hun best doen. Maar ook voor hen geldt wat de engelen zingen die
Faust uiteindelijk verlossen: ‘Wer immer strebend sich bemüht, den können wir
erlösen.’64
Wanneer in 1917 een nieuwe uitgave van Scherer met een toevoeging van Oskar
Walzel verschijnt - waarin Walzel de literatuurgeschiedschrijving doortrekt tot aan
zijn tijd - dan is ook Walzel vol lof voor de Duitse literatuur in het algemeen en
enkele auteurs in het bijzonder. Zo wordt bijvoorbeeld de beslissende stap die Fontane
nog als zeventigjarige in de richting van een nieuwe kunst heeft gedaan, als
‘wunderbar’ geprezen. Daardoor zou Fontane voor de Duitse jeugd hebben gedaan
wat - met veel meer moeite en krachtinspanning - Zola in Frankrijk zou hebben
gepresteerd. Vergelijkbare lof valt Gerhart Hauptmann ten deel, die ‘das deutsche
Lustspiel auf eine Höhe [hob], die seit Kleist kaum ein zweiter erreicht hatte. Er
bezeugte zugleich die Weite seiner Begabung, die der Komödie wie der Tragödie
gerecht wird.’65 Ook Walzel eindigt in 1917 op dezelfde optimistische en
nationaal-zelfbewuste toon als die we reeds bij Hirsch hadden beluisterd. Op de weg
naar ‘künftiger durchgeistigter Kunst’ staat volgens hem weliswaar nog niet vast of
die bijvoorbeeld op het terrein van het drama al is gevonden, maar het perspectief
voor de Duitse schrijversjeugd na terugkeer uit de loopgraven is volgens hem
uitstekend: ‘Wir hoffen auf die Wiedergeburt des deutschen Geistes.’ En wat er nu
al ligt, geeft goede hoop, omdat het reeds blijk geeft van het vermogen ‘Geistiges
zu versinnlichen’ en daardoor meer te zijn dan slechts afbeeldingen van zintuiglijke
indrukken.66 Het verschil kan nauwelijks groter zijn tussen enerzijds dit zelfbewuste
optimisme (‘eine weite Bahn hat sich aufgetan’, ‘kann die Sehnsucht nach einer
umfassenden Weltanschauung erfüllen, die schon besteht und das künstlerische
Schaffen schon bestimmt’) en anderzijds het waarschuwen voor verwaandheid en
zelfgenoegzaamheid (Jonckbloet) ten aanzien van het ‘louteringsgericht van den
tijd’, zoals Kalff het maar vijf jaar vóór Walzel formuleerde. Deze discrepantie lijkt
te bevestigen dat grote delen van de Nederlandse academische literaire elite tot ver
in de twintigste eeuw relatief gezien meer reserves tegenóver en minder waardering
vóór de eigen moderne literatuur hadden dan vergelijkbare literatuurhistorici uit
andere landen - in ieder geval anders dan hun Duitse tegenhangers.
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Besluit
Er is één passage in de literatuurgeschiedenis van Lina Schneider die voor de hier
ontwikkelde gedachtegang relevant is en die nog niet ter sprake is gekomen. Bij alle
instemming met haar leermeester Jonckbloet is er namelijk één punt waarop zij hem
tegenspreekt. Schneider is het eens met Jonckbloet dat sinds de zeventiende eeuw
het serieuze drama in Nederland praktisch niet voorkomt, en dat ook in de negentiende
eeuw van een heropleving geen sprake kan zijn. Maar zij kan Jonckbloet niet bijvallen
wanneer hij dit gebrek (‘diesen Mangel’) verklaart ‘mit der mangelnden Begabung
seiner Landsleute für dramatische Poesie’. Een volk dat dit talent in de middeleeuwen
reeds op zo overtuigende wijze heeft getoond, kan dit talent niet helemaal zijn
kwijtgeraakt, aldus Schneider - het kunnen alleen maar ongelukkige
tijdsomstandigheden zijn die Nederland ervan weerhouden om dit talent weer te
ontplooien.67 Met andere woorden: Schneider stoort zich niet aan de negatieve
inschatting van het eigentijdse drama door Jonckbloet. Wat haar opvalt en wat haar
tegenspraak uitlokt, is de fundamenteel pessimistische en verabsoluterende verklaring
van de Nederlander op dat punt. Die komt neer op iets als: Nederlanders beheersen
het toneelgenre niet. Schneider - als deelnemer aan het debat - articuleert dus expliciet
wat in de analyse hierboven als algemene tendens uit Nederlandse
literatuurgeschiedenissen werd gedestilleerd: specifiek voor Nederland lijkt te zijn
een vrij pessimistische, gedistantieerde houding tegenover de Nederlandstalige
literatuur bij de Nederlandse culturele elite, althans bij het academisch gezaghebbende
deel daarvan. Dat dit voor Schneider geen bijzaak was, blijkt ook uit haar meteen
hierop aansluitende principiële reflecties, die iets weg hebben van een manifest voor
de extramurale letterenstudie, 130 jaar geleden:
Vielleicht übersieht der Fremde vorurteilsfreier die Fortschritte der letzten
fünfundzwanzig Jahre auf diesem Gebiet. Absolute Vollkommenheit,
klassische Vollendung ist in keinem der genannten oder ungenannten
Stücke der Neuzeit zu erkennen, wohl aber entschiedener Fortschritt nach
der dramatischen, ästhetischen und poetischen Seite hin.68
Schneider beroept zich dus expliciet op een niet-Nederlands perspectief van buitenaf,
waardoor zij beter meent te kunnen zien dan de Nederlanders die van binnenuit
kijken. Het verschil ligt hem daarbij niet in de beoordeling van de eigentijdse teksten,
maar in Schneiders grotere principiële waardering van de Nederlandse literatuur, en
de daaruit voortkomende optimistischer verwachtingen voor de toe-
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komst (wie zo goed toneel in de middeleeuwen kon schrijven, zal dat weer kunnen).
Het is dan ook logisch dat Schneider vervolgens direct ingaat tegen de hierboven
aangehaalde waarschuwingen van Jonckbloet voor verwaandheid en
zelfgenoegzaamheid: patriottisme kan tot zelfoverschatting leiden, zegt Schneider,
maar het kan ook leiden ‘zu einer unzufriedenen Anklage, zur ungerechten Beurteilung
des Erreichten im Vollgefühl des nationalen Wunsches, was man erreichen möchte’.
Wanneer men namelijk te streng is jegens de eigen natie, dan is nationale zelfkritiek
niet langer een stimulans om te blijven streven naar vervolmaking (‘Mittel zum
Zweck stetiger Vervollkommnung’). Dan slaat stimulans om in ontmoediging, en
wordt door overdreven ijver juist het tegendeel bereikt: dan ‘gereicht der Feuereifer
entschieden zum Schaden’.69 Het is duidelijk dat Jonckbloet volgens Schneider de
grens van de redelijke zelfkritiek heeft overschreden. Of dat waar is of niet, doet er
op deze plaats niet toe. Hier zijn de zojuist aangehaalde indrukken en gedachten van
Schneider slechts de sluitsteen op een argumentatie die probeerde te laten zien dat
er met de Nederlandse academische literatuurgeschiedschrijving vóór 1950 iets
bijzonders aan de hand is. Zij lijkt in grotere mate dan elders bepaald door een relatief
geringe waardering voor de eigen nationale literatuur, met name voor de eigentijdse.
Het is aannemelijk dat het internationale beeld dat de Nederlandse literatuur niet echt
meetelt, mede hierdoor verklaard kan worden.
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‘Heb ik het niet gezegd, dat de lyst kurieus was?’
Over de lijstvorm in Max Havelaar
Evelien Neven
Hoewel Eduard Douwes Dekker slechts een viertal weken nodig had om zijn
manuscript te voltooien, groeide zijn Max Havelaar (1860) uit tot het ‘belangrijkste,
meest controversiële en tegelijk ook meest invloedrijke boek’ van zijn tijd.1 Ruim
anderhalve eeuw na de eerste publicatie heeft het verhaal over uitbuiting en
rechtvaardigheid nauwelijks aan actualiteit ingeboet. Max Havelaar werd zelfs een
icoon voor eerlijke handel. Ter gelegenheid van de honderdvijftigste verjaardag van
de roman, in 2012, stelden Jaap Grave, Olf Praamstra en Hans Vandevoorde de
bundel 150 Jahre Max Havelaar2 samen, met daarin analyses van de roman vanuit
nieuwe perspectieven. Ook dit artikel bekijkt Max Havelaar vanuit een nieuwe
invalshoek en bestudeert de vele vaak lang uitgesponnen en qua vorm opvallende
lijsten en opsommingen die de roman rijk is.
De literaire lijst is de laatste jaren een hot topic geworden en is in de literatuurstudie
van verschillende taalgebieden al uitgebreid aan bod gekomen. Robert Belknap
bestudeerde bijvoorbeeld de lijsten in het werk van Emmerson, Thoreau en Whitman
in zijn The List. The Uses and Pleasures of Cataloguing.3 Sabine Mainberger
publiceerde met Die Kunst des Aufzählens een algemeen theoretisch werk over
opsommingen en lijsten,4 terwijl Bernard Sève een filosofisch geïnspireerde theorie
opstelde in De haut en bas.5 Ook het academische tijdschrift Style wijdde onlangs
(2016) een themanummer aan lijstjes in de literatuur, met onder meer een bijdrage
van Monika Fludernik over lijsten als vorm van beschrijving, een stuk van Dorothée
Birke over lijstjes in de achttiende-eeuwse roman en een artikel van Jan Alber over
de lijst in postmoderne fictie.6
Hoewel de lijstvorm instinctief wellicht vaak verbonden wordt met laatstgenoemde
categorie, omdat hij in postmoderne en encyclopedische romans inderdaad opvallende
vormen aanneemt, is hij geenszins genre- of tijdgebonden. Lijstjes duiken op in alle
perioden en in alle mogelijke genres: van de scheepscatalogus in de Ilias van Homerus
en de excessieve opsommingen van Rabelais in onder meer Gargantua
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en Pantagruel, tot de lijstjes van Georges Perec. Ook het werk van Multatuli bevat
een heleboel lijsten, zoals het bekende Pak van Sjaalman uit Max Havelaar of zijn
reeks van 1282 Ideën.

De lijst: tussen feit en fictie
Die nadrukkelijke aanwezigheid van de lijst in de literatuur hoeft niet te verbazen.
Ze is immers ook in het dagelijkse leven een veelvoorkomend instrument voor de
ordening van de (extra-narratieve) wereld. De lijstvorm is werkelijk overal: van een
snel neergepend boodschappenlijstje en een uitgebreide catalogus of inventaris tot
de Tien Geboden. Zelfs wanneer men iets of iemand beschrijft, gebeurt dat aan de
hand van de opsomming van een aantal kenmerken. Een lijst helpt het geheugen en
bundelt informatie in een gecondenseerde en overzichtelijke structuur. Ze zorgt voor
de classificatie van objecten en maakt de wereld aldus vatbaar en beheersbaar.7 Bij
de vroege ontwikkeling van het schrift was het bovendien de lijstvorm die zorgde
voor een enorme vooruitgang van de economie en het staatsbestuur, in de vorm van
inventarissen en catalogi. Verder duikt de lijst vaak op als mnemotechnisch
hulpmiddel in een didactische of pedagogische context. Zo bouwen handleidingen
en recepten verder op het lijstprincipe.8 Ten slotte slaagt de lijstvorm erin om abstracte
concepten begrijpelijk te maken. Het concept ‘tijd’ bijvoorbeeld wordt doorgaans
voorgesteld in een lijst of kolomvorm (zoals in een agenda of kalender) om het visueel
zichtbaar te maken.9
Doordat lijsten door mensen aangewend kunnen worden om macht en controle uit
te oefenen over anderen, sturen ze voor een deel de wereld. De lijst geeft, met andere
woorden, een concrete vorm aan het leven: ze is een medium dat gegevens classificeert
voor een makkelijke en snelle verwerking van informatie.10
Aangezien de lijst zowel in pragmatische als in literaire contexten een opvallende
vorm is, vormt ze een ideale ontmoetingsplaats tussen feit en fictie, encyclopedie en
verhaal, uitweiding en vertelling. In een narratieve tekst kunnen lijstjes heel wat
verschillende gedaanten aannemen, met een variabele vorm, omvang en functie. Ze
kunnen bijvoorbeeld formeel en typografisch gemarkeerd zijn, door het gebruik van
cijfers of bullets en door afzondering in een apart tekstblok. Soms zijn ze echter in
de tekst geïntegreerd, via gedetailleerde beschrijvingen of uitputtende opsommingen.
Lijsten kunnen de lezer helpen, door in te zetten op een effet de réel11 en zodoende
bij te dragen aan de lezersidentificatie. Anderzijds kunnen ze het
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leesproces bemoeilijken, door chaos en verwarring te creëren.12 Verder roepen ze
steeds een aantal spanningen op, zoals gelijkheid versus tegenstelling, eenheid versus
verbrokkeling.13 Philippe Hamon ziet de lijst ten slotte als een exemplarische vorm
van beschrijving in de roman, die tegelijk simpel, praktisch, doeltreffend en decoratief
is.14

Lijsten in Max Havelaar
Ook Multatuli begreep de grote mogelijkheden van de lijstvorm. In zijn Max Havelaar
zijn de lijstjes dan ook verspreid over alle lagen van het verhaal. Elk vertel-niveau,
tot en met de paratekst, bevat lijsten met een variabele vorm en inhoud. De bekendste
daarvan is wellicht de zeer uitgebreide beschrijving van het Pak van Sjaalman. Zo'n
lang uitgesponnen lijst wordt vaak gezien als een eiland in de vertelling, dat het
verhaal nodeloos opschort en makkelijk achterwege gelaten kan worden zonder
afbreuk te doen aan de verhaalinhoud.15 Verderop zal echter blijken dat het Pak van
Sjaalman wezenlijke informatie bevat, die reeds vroeg in de roman een aantal
inzichten verschaft aan de lezer die onmisbaar zijn voor een goed begrip van de tekst.
Het Pak van Sjaalman maakt deel uit van de vertellerstekst van Droogstoppel.16
Dat personage komt aan het woord als een ik-verteller, die verslag uitbrengt van zijn
eigen belevenissen. Pas aan het einde van de roman wordt duidelijk dat het verhaal
van Droogstoppel zich op een ingebed niveau bevindt. Multatuli onthult zichzelf
immers als de ultieme, hoogste vertelinstantie van het verhaal: ‘ik, Multatuli, neem
de pen op’.

Visuele weergave van de verschillende vertelinstanties in Max Havelaar, ontleend aan Vervaeck
2012.
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In de tussentijd vertelt Droogstoppel over zijn ontmoeting met de zogenaamde
Sjaalman en over de bundel verhandelingen die deze figuur heeft achtergelaten.
Daarna last hij een weergave van de inhoud van die bundel in. De eigenlijke lijst
wordt ingeleid door een verklarende hoofdzin die de inhoud en context van de lijst
verduidelijkt: ‘Ik vond daar verhandelingen en opstellen.’17 Wat volgt achter de
dubbele punt is een titel- of onderwerpenlijst van die verhandelingen.
Qua vorm gaat het om een verticale, ongenummerde lijst, die functioneert als een
catalogus van het werk van Sjaalman. De lijst is een opeenvolging van 148 titels met
dezelfde grammaticale vorm - ‘over + nominaalconstituent’ - waardoor elke regel
anaforisch aanvangt met hetzelfde voorzetsel. De titels zijn typografisch gelijkvormig:
ze springen in en staan cursief. De lijst neemt 189 regels in beslag, waardoor er
inderdaad een pauze lijkt op te treden binnen de voortgang van het verhaal.
De uniformiteit van de lijst wordt echter meermaals onderbroken door opmerkingen
die tussen haakjes staan en niet cursief zijn. Die incongruentie in de vorm weerspiegelt
de polyfonie die de lijst kenmerkt: de lijst wordt opgesomd door de ingebedde
vertelstem van Droogstoppel, die de ideeën van Sjaalman representeert. Sjaalmans
gedachtegoed is dus tweevoudig ingebed in het verhaal. Enerzijds geeft Droogstoppel
de titels weer op een schijnbaar neutrale, registrerende manier, waardoor hij de stem
van Sjaalman/Havelaar effectief oproept. Anderzijds becommentarieert hij de titels
vanuit zijn eigen, subjectieve visie, die sterk contrasteert met die van Sjaalman. Ter
illustratie enkele voorbeelden van afzonderlijke items uit de lijst, waarbij er
dissonantie ontstaat tussen de ingebedde stem van Droogstoppel en die van Sjaalman:
Over verzen als oudste taal. (Dat geloof ik niet.)
Over prostitutie in het huwelyk. (Dat is een schandelyk stuk.)
Over de lengte op zee. (Ik denk dat op zee alles wel even lang zal wezen
als op 't land.)
Over Béranger als wijsgeer. (Dit begryp ik weer niet.)18
De wisselwerking tussen de (pseudo-)wetenschappelijke stem van Sjaalman en de
burgerlijke stem van Droogstoppel roept een komisch effect op, dat een nieuw soort
dynamiek in de lijst brengt. Droogstoppel onthult met zijn opmerkingen een aantal
kenmerken die hem in de hele roman zullen karakteriseren: hij tracht zichzelf te
profileren als een diepgelovig, fatsoenlijk burgerman, met een voorliefde voor
waarheid en werkelijkheid. Uit het contrast tussen de titels en Droogstoppels
opmerkingen blijkt echter vaak dat hij in werkelijkheid een bekrompen persoonlijkheid
heeft.
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Hoewel de lijst het verhaal kwantitatief verlengt en zo dus de narratieve voortgang
vertraagt, biedt ze tegelijkertijd vroeg in de roman inzichten in de manier waarop
verschillende personages functioneren. Zo draagt ze bij tot de interpretatie van
Droogstoppels houding en intenties, waardoor ze een houvast biedt aan de lezer. De
oorspronkelijke lezers van Max Havelaar lazen het werk immers binnen een traditie
van betrouwbare vertellers, zoals in het werk van Nicolaas Beets en J.J.L. ten Kate.
Bovendien beschikten zij nog niet over de begeleidende aantekeningen en scheen
Droogstoppel op dat moment in de lectuur dus de hoogste vertelinstantie.
Verhaalelementen zoals deze lijst functioneren echter als een sterke aanwijzing voor
de problematische aard van Droogstoppels vertelling. De meerstemmigheid, die een
sterk evaluatieve dimensie verleent aan de lijst, verbindt immers al een zweem van
onbetrouwbaarheid en schijnheiligheid met de figuur van Droogstoppel. De lijst
vormt op die manier een hulpmiddel voor de beoordeling van het ethos19 ofwel de
morele houding van de personages: hoewel Droogstoppel herhaaldelijk zijn
oprechtheid en integriteit benadrukt, worden die intenties door toedoen van (onder
meer) de lijst onderuitgehaald.

Dichter en wetenschapper
Een inhoudelijke analyse van de lijst toont aan dat ze een opsomming bevat van titels
van wetenschappelijke verhandelingen. Met die verhandelingen verwees Multatuli
naar de context van de populaire negentiende-eeuwse leesgenootschappen, waardoor
de titels een herkenbaar ankerpunt vormden waarmee de contemporaine lezer zich
kon identificeren.20 Het verdere verloop van de roman sloeg die lezer wellicht zodanig
uit het lood (vanwege de ongewone vertelstructuur en de exotische, controversiële
inhoud) dat een aantal referentiekaders aan het begin van de roman voor
herkenbaarheid moest zorgen. Titellijsten worden over het algemeen ingevoerd in
een roman om een verhaal te verrijken met een encyclopedische allure van kennis.
Tegelijk blijken ze vaak een aanzet te vormen voor polemiek en discussie.21
Beide kenmerken zijn inderdaad van toepassing op het Pak van Sjaalman. Jaap
Grave toont aan hoe de veelheid aan thema's, genres en onderwerpen de lijst (en bij
uitbreiding ook de volledige roman) tot encyclopedische proporties tracht te verheffen.
De verhandelingen bestrijken inhoudelijk immers een groot scala dat haast elk aspect
van de maatschappij omvat, variërend van religie, mythologie en literatuur,
geschiedenis, aardrijkskunde en pedagogie, tot economie en wetenschap. Op die
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manier wordt de opsteller van de lijst gekarakteriseerd als een begaafd persoon met
zowel literaire als wetenschappelijke kennis: hij is een ‘dichter in de hoogste zin van
het woord’ en tegelijkertijd is ‘geen wetenschap hem vreemd’.22
Ook de thematiek van de roman is dus terug te vinden in het Pak van Sjaalman.
De titellijst gunt de lezer immers een eerste blik op een aantal onderwerpen, woorden
en namen die Havelaar later nog zal aankaarten.23 De lijst functioneert zo als een
ingebed verhaal of spiegelverhaal voor de Havelaar-historie. Hoewel het Pak voor
de lezer, net zoals voor Droogstoppel, op veel plaatsen eerst onbegrijpelijk overkomt,
werkt het als een raam waardoor de lezer een vooruitblik krijgt op enkele polemische
verhaallijnen die nog volgen. Ook de politieke thematiek is terug te vinden in het
Pak van Sjaalman. Titels als ‘Over de slaverny in Europa’, ‘Over het recht van
opstand by onderdrukking’ en ‘Over de misdaden der Europeërs buiten Europa’
horen in die context bij de verwijten van mishandeling en uitbuiting die Havelaar
richt aan de Hoofden van de inlandse bevolking.24 Op die manier worden de elementen
uit de lijst rechtstreeks verbonden met elementen uit het verhaal.
Zelfs Havelaars opmerkingen over vrouwen en opvoeding worden voorafgegaan
door titels uit het Pak: ‘Over de schoonheid der vrouwen te Nîmes en te Arles’,
waarnaar hij verwijst in het elfde hoofdstuk, en ‘Over den Emile van Rousseau’. Een
titel als ‘Over het standhouden van aziatische gewoonten’ wordt op het verhaalniveau
weerspiegeld in Tine's klederdracht en in de taal van mevrouw Slotering, terwijl
zowel Stern als Droogstoppel nog zal refereren aan ‘Over de vereering van Schiller
en Göthe’. ‘Over het begrip van eer’ en ‘Over zieners en profeten’ symboliseren
Havelaar en zijn missie zelf.25 Hij ziet de verdediging van de inheemse bevolking als
een erezaak en hij profileert zich als een ware profeet terwijl hij die taak tracht te
vervullen.26
Het Pak van Sjaalman geeft dus een thematische inkijk in het verhaal van Havelaar
en tegelijkertijd vervult het een karakteriserende functie. Bovendien zegt het Pak
niet alleen iets over de hoeveelheid en de aard van de kennis waarover Havelaar
beschikt, maar impliceert het meteen ook een aantal ethische kwesties. De hierboven
aangehaalde titels tonen Havelaar als een geëngageerd man, die rechtschapen is en
zich daarom geroepen voelt om onderdrukten te bevrijden. Het Pak van Sjaalman
bevat kortom belangrijke informatie die de intenties en het ethos van oprechtheid
van Havelaar al vroeg accentueert.
Het is echter niet alleen de inhoud van de lijst die informatie over de personages
verschaft, ook de vorm heeft een karakteriserende functie. De manier waarop de
inhoud als een formele lijst wordt gepresenteerd aan de lezer, is dan ook veelzeggend.
Als verteller had Droogstoppel immers even goed beknopt kunnen samen-
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vatten: ‘Ik vond daar meer dan 148 verhandelingen, over heel wat onderwerpen en
uiteenlopende genres’. Hij opteert er echter voor om maar liefst 148 titels stuk voor
stuk, netjes onder elkaar geordend aan de lezer door te geven. Hij wil het Pak zoals
het voor hem ligt, zo waarheidsgetrouw mogelijk weergeven en streeft daarom naar
volledigheid. Dat bevestigt Droogstoppels (schijnbare) voorliefde voor werkelijkheid
en echtheid. De lijst bereikt echter geen closure, want na het 148ste item roept
Droogstoppel uit: ‘En dit was nog niet alles!’, waarna hij overgaat tot een horizontale
opsomming, die geen titels bevat, maar beschrijvingen:
Ik vond, om van de verzen niet te spreken [...] een aantal bundeltjes
waaraan het opschrift ontbrak, romancen in het maleisch, krygszangen in
het javaansch, en wat niet al! Ook vond ik brieven, [...] uittreksels uit
dagboeken, aanteekeningen en losse gedachten.27
Op die manier verschijnen in de roman vlak na elkaar twee verschillende soorten
lijsten. De eerste is een lang uitgesponnen, verticale, uniforme titellijst, die de titels
rechtstreeks citeert en dus gebruikmaakt van de directe rede. Daarna volgt een
beknopte, horizontale, beschrijvende lijst. De invoering van de horizontale lijst zorgt
ervoor dat de overgang van verticale opsomming naar lineair verhaal minder bruusk
plaatsvindt. Tegelijk heeft deze opeenvolging van lijsten een thematische betekenis:
terwijl de eerste lijst nog sterk Droogstoppels verlangen naar waarheid en
referentialiteit toont, bewijst de tweede lijst dat hij er niet in slaagt om de volledige
inhoud van het Pak weer te geven. Droogstoppel slaagt er zo zelfs niet in om het Pak
volledig te doorgronden: ‘Alles lezen kon ik niet, want ik vond er vele talen in, die
ik niet verstond’ (21). Zo wordt als het ware het failliet van de Droogstoppel-figuur
al vroeg in de roman getoond.

Van Droogstoppel tot dichter
Het Pak van Sjaalman omvat meer dan alleen een lijst die de aanwezige titels letterlijk
opsomt - en dus rechtstreeks verwijst naar de aanwezige bundel papier. Een extra
betekenisdimensie zit immers verscholen in de voortdurende anaforische herhaling
van het voorzetsel ‘over’. Die herhaling roept het idee op van een litanie wanneer
de lijst luidop wordt gereciteerd.
In dezelfde context blijken er nog meer stijlfiguren aanwezig te zijn in het Pak.
De eerste regels vertonen bijvoorbeeld duidelijke assonanties: Sanskrit - takken straf;
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moord - oorsprong; adel - verschil - begrip; oneindige tyd - eeuwigheid. Verder bevat
de lijst een aantal opvallende alliteraties: ‘Over Inkomende Rechten als ondoeltreffend,
onkiesch, onrechtvaardig en onzedelijk’.

Multatuli werkt in Brussel aan zijn Max Havelaar, door Johan Braakensiek, gepubliceerd in De
Amsterdammer, 22 juni 1890. Collectie Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

Verder druipt de lijst van de ironie en bevat ze een aantal hyperbolen, eufemismen
en parallellismen. Zo wordt er eufemistisch gesproken over de ‘werkeloosheid van
een Opperwezen’ (op die manier kaart hij een precaire geloofskwestie aan zonder
het feitelijke bestaan van God expliciet te ontkennen) en worden de tegengestelde
elementen water en vuur met elkaar verbonden in ‘Over de brandbaarheid van water’.
Niet toevallig volgt ‘Over vermenigvuldiging’ vlak achter ‘Over de uitvinding der
kuisheid’. ‘Over de niet-etende bevolking van het eiland Rotti by Timor’ wordt
gevolgd door ‘Over het menschen-eten der Battah's’.
Ook metaforen ontbreken niet, zoals in ‘Over ebbe en vloed der beschaving’.
Droogstoppel beëindigt zijn opsomming bovendien met een climax, wanneer hij
uitroept ‘En dit was nog niet alles!’
Op die manier zet de lijst in op wat Roman Jakobson de poëtische taalfunctie28
noemt en oefent ze een bezwerend effect uit op de lezer. Dat is natuurlijk net wat
Droogstoppel koste wat het kost wil vermijden: vanaf de eerste pagina uit hij zich
immers misnoegd over de onbeschaamdheid van dichters en romanschrijvers en
waarschuwt hij voor hun leugenachtigheid. Hij beseft echter niet dat zijn weergave
van het Pak dit soort verbal beauty in zich draagt en hem zelf haast tot een dichter
maakt.

‘En dit was nog niet alles!’
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Max Havelaar bevat naast het Pak van Sjaalman nog een groot aantal andere lijsten
en opsommingen, waarvan er hier enkele kort aan bod komen. In het vijfde hoofdstuk
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giet Droogstoppel zijn overeenkomst met Stern in een verticale, genummerde lijst,
die de vorm van een contract aanneemt. Deze lijst is een verticale opsomming die
door de nummering nog sterker formeel beregeld wordt dan het Pak van Sjaalman.
Opnieuw begint elk item van de lijst anaforisch met hetzelfde woord, in dit geval
het voegwoord ‘dat’. Elk item van de lijst wordt zo tot lijdend voorwerpszin van de
inleidende hoofdzin ‘We stelden dus vast’. De uniformiteit van vorm wordt ook hier
doorbroken: het elfde item bevat namelijk een cursieve opmerking tussen haakjes:
‘(Hierop drong Stern sterk aan.)’. Hoewel de inleidende zin van de lijst een
overeenstemming tussen Stern en Droogstoppel impliceert, toont Droogstoppel op
deze manier aan dat hij het niet eens is met het elfde item. Hij neemt grammaticaal
afstand en scheidt het item ook in vorm af van de rest. De ‘wij’ van de hoofdzin valt
hier uiteen in ‘Stern’ tegenover ‘ik’: Droogstoppel distantieert zich van Sterns
beslissing.
Inhoudelijk biedt deze lijst een narratologische leidraad voor de lezer, aangezien
het contract letterlijk de verdere opbouw van het verhaal vastlegt. Het
Havelaar-verhaal zal verteld worden door Stern. Droogstoppel heeft niets te maken
met die vertelling, maar voegt een aantal hoofdstukken met zijn eigen commentaar
toe. Stern en Droogstoppel staan dus op hetzelfde niveau in de vertelling: de een
wordt niet ingebed in het verhaal van de ander. Verder is de karakterisering alweer
niet veraf. De strikte beregeling toont opnieuw de rigide aard van Droogstoppel,
maar vooral de onverwachte doorbreking van de grammaticale structuur laat zien
hoe zijn drang naar gelijkvormigheid wederom het einde van de lijst niet haalt. Voorts
bevestigt de nadruk op soliditeit en zedelijkheid het reeds geschetste beeld van
Droogstoppel.
Ook Havelaar zelf waagt zich aan een genummerde titellijst als hij in het achtste
hoofdstuk de nota's van zijn voorganger Slotering bespreekt. Havelaar somt de titels
op in de directe rede en creëert zo een lineaire lijst. Desondanks lijken de items zowel
qua vorm als inhoudelijk op het Pak van Sjaalman: het gaat om titels van
verhandelingen met dezelfde syntactische opbouw (‘over’ + nominaalconstituent)
en een vergelijkbare betogende aard. Havelaar gebruikt de nota's voorts als een manier
om Slotering te beschrijven als een man ‘die een initiatief wist te nemen’ en tegelijk
ook om zichzelf te rechtvaardigen: ‘Ziet ge wel dat ik niet zo excentriek ben als 't
schijnt, wanneer ik werk maak van recht?’29
Via dit soort lijsten tracht hij zijn geloofwaardigheid en zijn goede intenties te
benadrukken: zo functioneert de lijst dus opnieuw als een hulpmiddel voor
karakterisering. Hoewel Havelaar rechtstreeks aan het woord is, vertoont ook deze
opsomming de eerder besproken meerstemmigheid. Enerzijds geeft Havelaar de
ideeën van Slotering weer via de mimetische representatie van diens verhandelingen.
An-
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derzijds voegt hij voortdurend zijn eigen bedenkingen toe aan zijn betoog. Zowel
Droogstoppel als Havelaar onderbreekt de opeenvolging van items dus met zijn eigen
opmerkingen.

‘Aanteekeningen en opmerkingen’
Max Havelaar bevat aan het eind een lange, opvallende lijst in de vorm van 194
‘Aanteekeningen en Opmerkingen’. Die eindnoten bevatten referentiële informatie
in de vorm van naam- en woordverklaringen of vertalingen, ophelderingen van
bepaalde gebruiken in Nederlands-Indië en bewijzen die de waarheidswaarde van
het verhaal moeten garanderen. Verder bieden ze uitweidingen en toelichtingen bij
het verhaal. De noten bevatten heel wat herhalingen en onpraktische verwijzingen,
maar tegelijk leveren ze informatie over personages en vertellers en dragen zo bij
aan een goed begrip van de verteltekst.30 Uit de noten blijkt namelijk al vlug dat
Droogstoppel niet de hoogste vertelinstantie - en dus niet de ultieme bron van kennis
- is. Het moment waarop de lezer de aantekeningen leest, bepaalt dan ook sterk zijn
inzicht in de vertelstructuur.31 Verder draagt ook deze lijst bij tot de
personagetekening: Droogstoppel wordt beschreven als een dor, schijnheilig persoon,
letterlijk zelfs als een ‘huichelenden schelm’. Havelaar wordt op zijn beurt geschetst
als een loyaal, zelfzeker en edelmoedig man op zoek naar waarheid en gerechtigheid.32
Bovendien kenmerkt deze lijst zich alweer door een ver doorgevoerde polyfonie.
De ik-figuur stelt zich eerst voor als Multatuli - weliswaar met het onderscheid tussen
ik-nu uit de noten tegenover ik-toen uit de verteltekst. Later verbindt hij ook Sjaalman,
Stern en Max Havelaar met de eerste persoon enkelvoud.33 De ik-figuur verdedigt
zelfs Droogstoppels afkeer van poëzie en lijkt soms diens stem aan te nemen in noten
waarin hij zich opvallend formeel uit. Ook de voortdurende drang om de echtheid
van het verhaal aan te tonen,34 lijkt op het discours van Droogstoppel. Voorts herinnert
de drang naar volledigheid - die blijkt uit de haast eindeloze voortgang van de noten
- aan Droogstoppels omgang met het Pak van Sjaalman. De vertelstem in de
aantekeningen combineert dus elementen van Droogstoppel, Havelaar, Stern en
Multatuli, zonder ooit tot een synthese te komen. De lange lijst die theoretisch gezien
tot de paratekst behoort, vertoont kortom dezelfde meerstemmigheid als de lijsten
in de verteltekst.
De lijst met aantekeningen vertoont verder ook thematische overeenkomsten met
de overige lijsten. Zoals het Pak van Sjaalman aan het begin van de roman een voor-
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afspiegeling was van onder meer de politieke thema's, zo worden diezelfde thema's
hernomen in de eindnoten. Ook de grote verscheidenheid aan kennis en wetenschap
en de voortdurende drang naar waarheid komt aan bod. Op die manier past de
lijstvorm perfect binnen het doel van Max Havelaar. De implicaties van
kennisoverdracht en kennismanipulatie, die historisch gezien met de lijstvorm
verbonden zijn (zie hierboven), keren terug in de roman. Max Havelaar vormt immers
een spel met weten en niet-weten, met kennis van de ware toestand in
Nederlands-Indië en de verbloeming ervan, met onthullen en verbergen.

Besluit
De lijstvorm in Max Havelaar kan beschreven worden als een eenvoudige techniek
die in een gecondenseerde vorm veel informatie verschaft, en die over het algemeen
drie elementaire functies vervult: een referentiële functie, een narratologische functie
en een poëtische functie. De lijsten bevatten een behoorlijke hoeveelheid feitelijke
kennis, die rechtstreeks wordt aangeboden aan de lezer. Het gaat daarbij zowel om
extra-narratieve kennis (zoals de rechtstreekse weergave van wetenschappelijke
titels) als om kennis van het narratieve verloop (Droogstoppel, die in een lijst
aankondigt hoe het verloop van de verdere roman eruit zal zien).
Daarnaast bieden de lijsten narratologische inzichten, zowel op inhoudelijk vlak
als door hun vorm en opbouw. Allereerst verschaffen ze inzicht in de werking en de
hiërarchie van de verschillende vertelinstanties. Zowel de manier waarop de lijsten
zijn opgebouwd, als de inhoud ervan vormen richtlijnen voor de beoordeling van de
betrouwbaarheid van die vertellers. Vervolgens bieden ze informatie over de
personages via directe en/of indirecte karakterisering. Ook tijdruimtelijke aspecten
komen aan bod in de lijsten, door enerzijds het verhaalverloop te vertragen en door
anderzijds vooruit te wijzen naar wat nog komen zal. Verder illustreren de lijsten de
centrale thema's in de roman en de verschillende manieren waarop daarmee wordt
omgegaan. Op die manier functioneren de lijsten als een handig referentiekader en
vormen ze een bruikbare leidraad voor de lezer.
Naast de narratologische functie is er ook een poëtische functie van de lijst. Deze
komt wellicht het duidelijkst naar voren in het Pak van Sjaalman. Die lijst bevat
immers een aantal stijlfiguren en lyrische kenmerken. Dat zorgt voor de ironisering
van het personage Droogstoppel en verleent tevens een extra dimensie aan de lijst,
die zo ook als een autonome tekst bestudeerd kan worden. De poëtische functie
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komt weliswaar niet in alle lijsten even duidelijk aan bod, maar qua vorm vertoont
elke verticale lijst een strofeachtige opbouw.
De lijsten in Max Havelaar illustreren ten slotte het kennisbegrip in de roman. Net
zoals de lijstvorm zelf, is dat begrip gebaseerd op noties van eindigheid en
oneindigheid, inzicht en onbereikbaarheid. Multatuli zag waarheid en kennis immers
als iets wat we voortdurend kritisch moeten nastreven, maar dat we nooit helemaal
zullen bereiken. In het streven naar de waarheid dient men dan ook zoveel mogelijk
schijnwaarheden te ontmaskeren.35 Die ontmaskering is het ultieme doel van Multatuli:
hij ontmaskert zichzelf, Havelaar en Droogstoppel, maar ook de politieke toestand.
De lijst vormt daarbij een handig hulpmiddel.
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Een trigger warning voor Max Havelaar?
Rob Nieuwenhuys, W.F. Hermans en de Multatuli-studie in
post-wetenschappelijke tijden
Marc van Zoggel
Op 5 maart 2015 verscheen in de Columbia Daily Spectator, de studentenkrant van
de gerenommeerde Columbia University in New York, een opinieartikel getiteld
‘Step back, Professor Marc Van de Mieroop’. Van de Mieroop is een Vlaamse
oudheidkundige en de auteur van onder meer de studies A History of the Ancient
Near East 3000-323 BC (2007) en A History of Ancient Egypt (2010). In het opiniestuk
doet de auteur, Ziyad Abdelfattah, zijn beklag over de onderzoekscultuur op het
departement Geschiedenis van de universiteit, waar ‘oppressive (predominantly
white) groups’ zich de rol toe-eigenen van ‘arbiters of cultures with which they have
no firsthand experience’. Van de Mieroop is daar in de visie van de auteur een
vooraanstaande exponent van.
Volgens Abdelfattah zijn er twee soorten kennis. Allereerst ‘the kind you get from
a book, an experiment, an archaeological dig, peer-reviewed research, independently
verified accounts’. De tweede soort is ‘the knowledge we gain from living our lives
and occupying intersectional identificational spaces’. Dit type kennis legt in laatste
instantie meer gewicht in de schaal dan de eerste soort. Immers: ‘What more objective
account of the world can there possibly be than the one constructed from your personal
experience?’ Onderzoekers zoals Van de Mieroop, die het Nabije Oosten bestuderen
zonder een directe etnische of culturele band met het gebied te hebben,
veronachtzamen die voor studenten met een migrantenachtergrond ‘intensely personal
experience’ en maken zich daardoor impliciet schuldig aan hate crime: ‘Any attempt
to understand it constitutes a hugely problematic form of voyeuristic racism.’1
Wie uit ergernis of ongeloof niet voortijdig zijn of haar lectuur van het opiniestuk
had beëindigd, kon aan het slot opgelucht ademhalen: het artikel was ‘intended as
satire’, zo wees een voetnoot uit. Satire evenwel, zoals alle goede satire, met een
serieuze, kritische ondertoon. In het artikel wordt namelijk een actuele tendens in de
Amerikaanse academische wereld op de hak genomen, waarin zogeheten identity
po-
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lities de agenda domineren en cultural appropriation, safe space, microaggression
en trigger warning de toverwoorden zijn.
Zo moest de University of Ottawa het aanbieden van gratis yogalessen staken,
want yoga komt uit India en de activiteit was dus een vorm van cultural appropriation.
De University of Maine werd gedwongen een safe space in te richten voor
Latino-studenten die zich mogelijkerwijs gekwetst zouden kunnen voelen omdat op
een studentenfeestje de feestgangers sombrero's droegen. Een hoogleraar aan de
UCLA kreeg disciplinaire maatregelen opgelegd omdat hij in een essay van een
student het in kapitalen geschreven woord indigenous in kleine letters wilde hebben.
Dit was volgens de beleidsmakers geen poging om de student te leren schrijven
volgens de Chicago Manual of Style, maar een daad van racial microaggression.
Aan de Columbia University eisten studenten een trigger warning - een waarschuwing
dat het te behandelen studiemateriaal verontrustend of beledigend kan zijn voorafgaand aan de lectuur van Ovidius' Metamorphosen, aangezien ‘like so many
texts in the Western canon, it contains triggering and offensive material that
marginalizes student identities in the class room’.2
De laatste twee anekdoten komen uit What's Happened To The University? A
sociological exploration of its infantilisation (2017), waarin de socioloog Frank
Furedi aan de hand van tal van voorbeelden op zoek gaat naar een verklaring voor
de opkomst en bestendiging van deze campuscultuur. Furedi vindt die in een
maatschappijbrede ‘infantilisering’: ‘a growing tendency for academic institutions
to resume a paternalistic role, treating students as not quite capable of exercising the
responsibilities associated with adulthood’.3 Studenten worden bij voorkeur niet meer
in contact gebracht met nieuwe, onbekende, subversieve of aanstootgevende ideeën,
maar zoveel mogelijk afgeschermd van wat hen emotioneel zou kunnen raken. In
wat Furedi een verbazingwekkende wending noemt, is de academie van de
weeromstuit sterk in de ban geraakt van een censuurcultuur die in de regel alleen bij
bekrompen, autoritaire instituties wordt aangetroffen. In dit klimaat worden de
academische idealen van vrijheid, tolerantie en debat met voeten getreden en zelfs
stelselmatig van binnenuit ondermijnd.
Gegeven het feit dat deze ontwikkeling zich allang niet meer beperkt tot Amerika,
werpt zich de vraag op welke ‘nieuwe perspectieven’ op Multatuli te verwachten of wellicht eerder: te vrezen - zijn. Moet de Max Havelaar straks van de leeslijst,
tenzij er een trigger warning aan voorafgaat en een safe space wordt ingericht waar
studenten na college emotioneel kunnen herstellen? Het is in dat licht interessant om
eens te kijken naar een Multatuli-polemiek die zich ruim veertig jaar geleden voltrok,
tegen de achtergrond van een eveneens woelige periode in de academie: de polemiek
medio
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jaren zeventig tussen Rob Nieuwenhuys en Willem Frederik Hermans over de
interpretatie van de beruchte Lebak-zaak.

Het Parool van 12 april 1975 kondigde Hermans' artikel tegen Nieuwenhuys aan als ‘de jongste
aflevering van de Lebak-polemiek’, inclusief portretjes van de twee kemphanen. Particuliere
collectie.

Nieuwenhuys versus Hermans
Rob Nieuwenhuys was leraar in Amsterdam en later onderzoeker op het Koninklijk
Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. Als kenner van de Indische letteren en
cultuur publiceerde hij regelmatig over Multatuli. Ook Hermans wijdde, zoals bekend,
menige bladzijde aan de door hem zeer bewonderde schrijver. In 1976 publiceerde
hij onder de titel De raadselachtige Multatuli een biografie, die in 1987 in een
herziene en uitgebreide versie werd herdrukt en samen met een door Hermans
bezorgde editie van Max Havelaar in cassette werd uitgebracht. In 2017 verschenen
beide titels als deel 17 van Hermans' Volledige Werken.
In de herdruk van De raadselachtige Multatuli nam Hermans in een bijlage een
aantal artikelen op die hij sinds 1976 in kranten en tijdschriften had gepubliceerd en
waarin hij was ingegaan op reacties op zijn biografie. Met name Nieuwenhuys
fungeerde hierin als schietschijf. Hermans en Nieuwenhuys verschilden van mening
over de rol van Eduard Douwes Dekker in de Lebak-zaak: de aanklacht van
assistent-resident Dekker tegen de plaatselijke regent wegens machtsmisbruik. Al in
De raadselachtige Multatuli had Hermans de confrontatie gezocht met Nieuwenhuys:
‘De schrijver R. Nieuwenhuys laat sinds 1957 geen gelegenheid voorbijgaan om te
beweren dat Douwes Dekker het helemaal mis had: de bevolking niet begreep, de
adat niet kende. En dat de regent helemaal niet aangepakt kon worden. Brest van
Kempen en Van Twist, veel bezadigder, hadden gelijk. Vervolging van de regent
zou op een ramp zijn uitgedraaid.’4
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De ‘adat’ kunnen we definiëren als het inheemse gewoonterecht, of, in de definitie
van Nieuwenhuys in De mythe van Lebak (1987) als: ‘[een] complex van gebruiken
en tradities dat door sacrale waarden gedragen wordt, voortkomend uit het
oud-Javaanse wereldbeeld.’5 Zijn adat-theorie komt op het volgende neer: om de
Lebak-zaak te begrijpen en te kunnen beoordelen, is het ‘noodzakelijk de Indonesische
samenleving te kennen en ons haar inrichting, haar denkwereld, haar normen en haar
rechtsgevoel voor ogen te houden’.6 Hij bepleit daarom ‘de zaak van Lebak nu eens
niet van Multatuli uit [te] bezien, maar ditmaal vanuit het standpunt van de
“tegenspelers”’, oftewel ‘minder met Europese ogen’7 - kortom, minder
‘europa-centrisch’.8 Want, zo vraagt Nieuwenhuys zich af: ‘Realiseert men zich hier
in Nederland wel voldoende hoe Dekkers houding als vanzelfsprekend uitgaat van
eigen (westerse) superioriteit?’9
Nieuwenhuys hekelt dat westerse perspectief, dat bijvoorbeeld in de officiële
stukken over de zaak naar voren komt; deze staan vol met termen die ‘een typisch
westerse evaluatie inhouden’.10 Hermans haalde deze redenering onderuit:
En, beweert hij ook: ‘De karbouwenroof was geen karbouwenroof, maar
een door de adat gesanctioneerde hommage aan de vorst.’ We geloven
hem graag. Maar ja, op die manier hebben de Europese kolonisatoren
werkelijk alles verkeerd gedaan: ze hadden de weduwenverbranding in
India niet moeten bestrijden, het koppensnellen op Borneo beter moeten
begrijpen, het kannibalisme in bewondering moeten gadeslaan, want elke
veroordeling van deze en dergelijke uitheemse zeden, berust (zeker!) op
‘typisch westerse evaluaties’.11
Waar Hermans dus de superioriteit of universaliteit van ‘westerse’ waarden voorstaat,
daar redeneert Nieuwenhuys volgens de principes van het cultuurrelativisme. Dit
blijkt bijvoorbeeld ook uit zijn berisping van Garmt Stuiveling. Die had de regent
een ‘schurk’ genoemd, maar daarbij ging hij volgens Nieuwenhuys uit van ‘absoluut
geldende ethische beginselen’; in zijn ogen ‘typisch (westers) leerstellig’.12 De
ontwikkeling van postkoloniale naties als Indonesië heeft volgens Hermans echter
laten zien dat die westerse leerstellingen wel degelijk hun superioriteit hebben
bewezen:
Alle voormalige koloniën zijn alom ter wereld zelfstandig geworden,
zonder de regeringsvormen die daar bestonden voordat ze koloniën werden,
in ere te herstellen. Hun wetgevingen zijn naar Europees model opgesteld
en het ‘roven’ van karbouwen en dergelijke gebruiken zijn verboden
gebleven. Het zou kun-
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nen pleiten voor de superioriteit van de tijdens het koloniale tijdperk
ingevoerde westerse bestuursethiek. Maar nee, Nieuwenhuys ziet dat
allemaal veel relativerender.13
Hermans' standpunt was dat Dekkers falen niet voortkwam uit zijn veronachtzaming
van het inheemse gewoonterecht, maar een gevolg was van zijn uit de pas lopen in
de koloniale bestuursstructuur. Hij passeerde zijn superieur, resident Brest van
Kempen, door de zaak aan te kaarten bij gouverneur-generaal Duymaer van Twist,
een onderschatting van de Nederlandse ‘ambtenaren-adat’: ‘hem werd niet toegestaan
over zijn Nederlandse chef heen te lopen, ook niet door de vooruitstrevende Van
Twist. En misschien kon dat wel niet anders. Zijn bedoelingen waren goed, zijn hand
overspeelde hij door te zondigen tegen de hiërarchische verhoudingen en op eigen
houtje te opereren.’14

Referentiekaders
Joop de Jong heeft in 1989 in Hollands Maandblad beide visies ontoereikend
bevonden. Over de adat-theorie stelt hij dat deze ‘als verklaring te beperkt’ is, want
‘te sterk geconcentreerd op de sociaal-economische realiteit’.15 Hermans' aanvallen
op Nieuwenhuys waren weliswaar ‘geestig en gevat’, maar op diens uitvoerige
inhoudelijke argumentatie had hij geen sluitend antwoord.16 Dit uit zich ook in het
gebruik van stropoppen, zoals de bewering dat Nieuwenhuys zou menen dat Multatuli
niet alleen de adat had moeten kennen, maar deze ook had moeten bewonderen.17
Hoewel Nieuwenhuys er hier en daar wel aanleiding toe lijkt te geven, bijvoorbeeld
door te spreken van de ‘aristocratische allure’ van de regent, is Hermans' bewering
toch wel erg cru gesteld.
Bij nader inzien blijken de visies van Hermans en Nieuwenhuys helemaal niet zo
ver uiteen te liggen. Ook Nieuwenhuys had namelijk oog voor de hiërarchische faux
pas van Dekker, bijvoorbeeld waar hij schrijft: ‘Dekker weigert de resident mede te
delen op grond waarvan hij de regent verdenkt en verklaart zelf de
verantwoordelijkheid te willen dragen, terwijl hij toch moest weten dat alleen de
resident tegenover de regering de verantwoordelijke persoon kon zijn.’18 Dekker is
volgens Nieuwenhuys niet ontslagen ‘omdat hij tegen de misbruiken in Lebak wilde
optreden, en in het bijzonder tegen de regent, maar omdat de wijze waarop hij dit
wilde doen - zonder rekening te houden met de bestuursorganisatie en in onwetendheid
van wat de
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gevolgen voor de samenleving hadden kunnen zijn - onmogelijk was.’19 Nieuwenhuys
had dus wel degelijk oog voor de ‘ambtenaren-adat’, maar in de praktijk legde hij
vooral de nadruk op de ‘adat’, omdat dat aspect nu eenmaal lange tijd onderbelicht
was gebleven in de Multatuli-studie.
De kern van het meningsverschil moet dan ook ergens anders worden gezocht.
Die is mijns inziens gelegen in een tegengestelde visie op het perspectief dat de lezer
of onderzoeker die gezegend is met de kennis van nu, zou moeten hanteren bij een
beoordeling van de gebeurtenissen en het handelen van de betrokkenen destijds.
Hermans ziet een fundamentele discrepantie tussen het koloniale referentiekader en
het postkoloniale waardepatroon van waaruit anno 1976 geoordeeld wordt: ‘Theorieën
als dat Multatuli de Indonesiërs te veel door een Europese bril bezag, dat hij meer
begrip had moeten hebben voor de uitheemse zeden, komen er feitelijk alleen maar
op neer dat men de negentiende-eeuwse ambtenaar Douwes Dekker op zijn beurt
onrecht doet en door een twintigste-eeuwse bril bekijkt. Hij was geen
twintigste-eeuwse cultureel-antropoloog, maar een negentiende-eeuwse ambtenaar
met verlichte ideeën.’20
Daarnaast beargumenteert Hermans dat er door de historische afstand ook iets
schort aan de twintigste-eeuwse kennis van de daadwerkelijke invloed van de adat
in het midden van de negentiende eeuw. Hij verwijst hiervoor naar een artikel uit
1860 in het Bataviaasch Handelsblad, waarin de schrijver opmerkt: ‘Men maakt zich
omtrent de invloed van een inlandse grote dikwijls verkeerde voorstellingen. Hoe
machtig die invloed ook zij, zolang hij met gezag is bekleed en een hoge betrekking
uitoefent - men ontheffe hem van die betrekking en verwijdere hem van de plaats
waar hij gewoon was op zijn wenk te worden gehoorzaamd en ook zijn invloed zal
weldra verloren gaan.’21 Hermans concludeert hieruit: ‘Zou Nieuwenhuys in 1957
en volgende jaren, meer dan honderd jaar na de Lebak-zaak, beter geweten hebben
wat er in 1856 mogelijk was, dan “[Van der] H[oeven]” in 1860?’22
Waar Nieuwenhuys kortom vindt dat er te veel door westerse ogen naar de
Lebak-zaak wordt gekeken en de niet-westerse blik veronachtzaamd wordt, daar
meent Hermans dat er te veel volgens een hedendaags waardenstelsel wordt
geoordeeld en er te weinig rekening wordt gehouden met het toenmalige, veel
beperktere referentiekader. Een passage in De mythe van Lebak verraadt dat ook
Nieuwenhuys hier soms mee worstelde. Hij haalt daar historicus Clifford Geertz aan,
die aantoonde dat niet de knevelarij - de karbouwenroof - de armoede onder de lokale
bevolking veroorzaakte, maar het macro-economische beheer van de kolonie.
Nieuwenhuys merkt op: ‘Het is onzin Douwes Dekker achteraf te verwijten dat hij
dit
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niet gezien heeft. Dat zou historisch onjuist zijn. Niemand zag het.’23 Hij voegt er
evenwel nog aan toe: ‘Maar men moet de daad van Lebak niet tot iets maken wat ze
beslist niet is: een politiek-revolutionaire daad.’ Dit is echter niet wat Hermans
beweert, integendeel. Hij schrijft in De raadselachtige Multatuli over Dekker: ‘In
wezen was hij gezagsgetrouw. Nooit is er sprake van geweest een revolutie te
ontketenen, de Washington van “Insulinde” te worden. Zelfs een begin van een
poging daartoe heeft hij nooit ondernomen. Dit waren hoogstens verhaaltjes waarmee
hij meisjes amuseerde.’24 Nieuwenhuys polemiseert hier dan ook veeleer tegen de
oude harde kern van Multatulianen, voor wie Dekker soms de proporties aannam
van een anti-koloniale verzetsheld.
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De tweede druk van Hermans' De raadselachtige Multatuli en Nieuwenhuys' studie De mythe
van Lebak verschenen beide in 1987. Particuliere collectie.
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Van postkoloniaal naar postwetenschappelijk
Het ligt voor de hand de stellingname van Nieuwenhuys te koppelen aan een school
van cultuurkritiek die haar pijlen richtte op wat in 1978 door Edward Said werd
betiteld als ‘oriëntalisme’, te definiëren als de typisch westerse, hegemonische blik
op het Oosten.25 In de visie van Said waren alle belangrijke Europese
negentiende-eeuwse schrijvers gevangen in dit discours. Een saillant detail is dat
Said in Culture and Imperialism (1994) voor Multatuli een positieve uitzondering
maakt, zij het schoorvoetend en hoogstwaarschijnlijk zonder dat hij het boek überhaupt
had gelezen, zoals Siegfried Huigen, die Said per brief op het bestaan van het boek
wees, in 2012 onthulde.26
Said is door de jaren heen op vele fronten aangevallen, maar dat laat onverlet dat
zijn invloed enorm is geweest op met name de postkoloniale literatuurstudie. In De
raadselachtige Multatuli worden wetenschappers als P.J. Veth en Hendrik Kern nog
onbekommerd ‘oriëntalisten’ genoemd, maar de denkbeelden van Said en zijn
navolgers hebben die ooit zo eerbiedwaardige discipline gecorrumpeerd. Zoals Hafid
Bouazza in een prikkelend stuk heeft betoogd, moet Saids populariteit verklaard
worden uit de postkoloniale tijdgeest: ‘Saïd zag in de oriëntalisten wegbereiders voor
en collaborateurs van het westers imperialisme [...]. Dat er oprechte interesse was in
de archeologische, culturele, linguïstische, antropologische, sociologische aspecten
van het oosten kon hij zich simpelweg niet voorstellen.’27
Oriëntalisten heten tegenwoordig anders, maar hun wetenschappelijke integriteit
ligt opnieuw onder vuur - het satirische artikel in de Columbia Spectator is daar een
scherpe reactie op. Natuurlijk is het onverminderd belangrijk om onderzoekers te
wijzen op blinde vlekken in hun perspectief. Dat is ook wat Nieuwenhuys voor ogen
stond: het Multatuli-onderzoek verrijken met het ‘Indonesische’ perspectief. Het
academische radicalisme in de nasleep van ‘1968’ leidde uiteindelijk tot een
‘democratisering’ van perspectieven, waarbij nieuwe, ‘postmoderne’ benaderingen
voor boeiende en soms verrassende interpretaties zorgden. Judit Gera wees er
bijvoorbeeld op dat de Indiër, met name de vrouw, in Max Havelaar nauwelijks een
eigen stem krijgt, en hoezeer dit aspect in de traditionele interpretaties van de roman
onderbelicht is gebleven.28
In de huidige radicaliseringsgolf dreigt die kwestie van de agency van ‘de Ander’
of de ‘subaltern’, zoals het in de postkoloniale terminologie heet, echter verplaatst
te worden van het onderzoeksobject naar de onderzoeker zelf. Deze wordt binnen
de kaders van het academisch debat niet meer op zijn intellectuele inspanningen en
we-
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tenschappelijke methoden, en op de tekortkomingen en blinde vlekken daarbinnen,
aangesproken, maar op zijn identiteit, die zijn recht van spreken bepaalt: ‘Often what
seems to matter is not what you argue, but who you are.’29 Abdelfattah liet er weinig
misverstand over bestaan dat zijn artikel satirisch bedoeld was, getuige gierende
hyperbolen als ‘a tulip-sniffing wooden-shoed Dutchman like Marc Van de Mieroop’.30
Maar niet voor niets luidde een van de online reacties onder het stuk: ‘It frightens
me how close these satirical opinions are to the actual opinions of people on this
campus.’
In het voorwoord van zijn boek schrijft Furedi: ‘[W]hen I gave a talk on tolerance
in Tilburg in Holland, some of the students dismissed trigger warnings as a stupid
American idea, but they appeared to be no less devoted to curbing offensive speech
than their peers across the ocean.’31 Onder invloed van internationalisering en met
name amerikanisering zijn de tendensen ook naar onze contreien overgewaaid. In
2015 concludeerde een VU-studente na één collegeweek in de minor Antieke Cultuur,
dat de opleiding Oudheidkunde een ‘eurocentrische en racistische kijk’ op de
geschiedenis geeft. Ze bestookte haar docenten met mails waarin ze hen van ‘witte
suprematie’ beschuldigde. De docenten moesten komen opdraven, in een
volkstribunaalachtige setting, voor een debat met ‘dekoloniale intellectuelen’.32 Aan
vrijwel alle Randstedelijke universiteiten zijn al diversity officers aangesteld, door
minder scrupuleuze critici ook wel de ‘diversiteitspolitie’ genoemd.33 Ook dit is naar
Amerikaans voorbeeld, waar diversiteitsquota aan de University of Berkeley ertoe
leidden dat uitgerekend Aziatische PhD-studenten als een ‘obstacle to the university's
vision for diversity’ werden gediskwalificeerd, als zijnde ‘oriental over-achievers’.34
De wrange ironie van deze term moge duidelijk zijn.

Besluit
Het dispuut tussen Hermans en Nieuwenhuys speelde zich af tegen de achtergrond
van een eerdere golf van studentenprotest. In De raadselachtige Multatuli refereert
Hermans daar af en toe aan: ‘Moderne verworvenheden van de democratie, zoals de
democratisering van de universiteiten, garanderen dan ook dat zelfs aan de
universiteiten buitengewone mensen geen wijkplaats meer zullen kunnen vinden.
Dat dit strijdig is met het wezen van de universiteit, wordt door de idealisten van de
middelmatigheid niet beseft.’35 Hermans had in 1973 zijn aanstelling aan de
Rijksuniversiteit Groningen opgegeven. In de roman Onder professoren (1975) nam
hij onder meer de modieuze standpunten van de geëngageerde studenten op de hak.
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Ook Furedi wijst er in zijn studie op dat de huidige ‘culture politics’ wezenlijk strijdig
zijn met de essentie van de academie:
Scholars and scientists are not defined by their ethnic origins or their
lifestyle affiliations: they are chemists, mathematicians or historians whose
work relies on universalist and not culturally bound values. Scholars in
pursuit of the truth have no idea where this quest will take them, which is
why they regard the boundaries of culture as a boundary to be overcome.
Such an institution regards tolerance for all views as a foundational value.
What matters is not your identity, but your accomplishments as a scholar
or a student.36
In 2015 schreven de historici Dieuwertje Kuijpers en Geerten Waling in een
behartigenswaardig opiniestuk in de Volkskrant:
Identity politics-argumenten kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan
de emancipatie van minderheden. Maar het is verontrustend hoezeer zij
het vrije publieke debat beginnen te ondermijnen. Als argumenten het
afleggen tegen gevoelens, als feiten moeten worden verzwegen omdat ze
kwetsend kunnen zijn, als iemand zijn mond moet houden omdat hij niet
de juiste ‘identity’ heeft - dan staat de vrije meningsuiting op het spel.37
Ook Hans Wansink besteedt in zijn boek De populistische revolutie (2017) aandacht
aan de ontwikkelingen op de campus, die hij net als Furedi en Kuijpers & Waling in
een bredere maatschappelijke context plaatst: ‘Het opinieklimaat aan veel
universiteiten wordt bedorven door een onliberale en intolerante politieke correctheid,
die het benoemen van maatschappelijke knelpunten belemmert en bijdraagt aan de
verloedering van het publieke debat.’38 Wansink verwijst naar een uitspraak van The
New York Times-directeur Mark Thompson: ‘Het is alsof vrijuit spreken een
gevaarlijke uitspatting is, die net als roken, schadelijke effecten kan hebben op
passieve omstanders.’39 Net als verwante trends zoals de ontwaarding van kennis en
expertise (wetenschap als ‘ook maar een mening’) is de roep om beknotting van de
vrijheid van meningsuiting een symptoom van een verstikkend postwetenschappelijk
discours waarbinnen de academische vrijheid op de helling gaat. ‘Dit raakt het
fundament van de wetenschapsbeoefening, die alleen gedijt bij de botsing van
opvattingen en argumenten en het zich rekenschap geven van onwelkome
informatie.’40
De radicalen van ‘1968’ streden voor het vrije woord en het openbreken van
verouderde, autoritaire structuren. De radicalen van nu roepen juist op tot censuur,
het weren van sprekers en ontslag van docenten. Furedi concludeert dan ook dat er
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veeleer sprake is van een breuk dan van continuïteit. ‘The misguided slogan of the
1970s, the “personal is political”, has given way to the infantilised rhetoric of “it's
all about me”.’41 De academische revolutie van de jaren zestig en zeventig was in de
grond politiek-ideologisch gestuurd: gericht op democratisering, dehiërarchisering
en inclusie van (genegeerde) groepen en perspectieven in het onderzoek. Maar, zo
stelt Furedi, ‘the present-day mood of illiberalism is not underpinned by a
self-conscious political project. The current issues raised on campuses tend to be not
political but prepolitical, and they often refer to conditions that are psychological.’42
Wanneer we nieuwe perspectieven op Multatuli willen blijven ontwikkelen, zijn
we gebaat bij een zo groot mogelijke openheid en veelvormigheid - diversiteit in de
ware betekenis van het woord. Wat nu voor diversiteit dreigt door te gaan, heeft
weinig meer van doen met een diversificatie van perspectieven en verdient dan ook
krachtig weerwerk. Universalisme en relativisme hoeven elkaar niet uit te sluiten:
‘universalistische’ academische mores gaan heel goed samen met een ‘relativistische’
omgang met het object van onderzoek. Een tekst als Max Havelaar blijft zich zo
openstellen voor telkens weer nieuwe perspectieven.43 Het doemscenario is een door
een diversiteitscommissie opgelegde trigger warning omdat de schrijver koloniaal
ambtenaar was, de westerse blik weleens te confronterend zou kunnen zijn voor
studenten met een migrantenachtergrond of, wie weet, de roman kwetsend voor
iemand die zich ooit eens heeft verslikt bij het drinken van een latte en bijna in de
koffie was gestikt.
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Ietwat spokerij
Een bezoek aan de onderwereld in Multatuli's Millioenenstudiën
Bart Vervaeck
Met de M van Multatuli beginnen drie titels die, samen met de Ideën (1862-1877),
de kern vormen van het oeuvre van deze schrijver: Max Havelaar (1860),
Minnebrieven (1861) en Millioenenstudiën (1873). Het zou onzinnig zijn een systeem
of een boodschap te zoeken in dit toeval van beginletters, maar Multatuli zocht wel
meer naar structuren in het ongestructureerde. Zo gaat het grootste gedeelte van
Millioenenstudiën over de zoektocht naar een systeem dat de gokker zou kunnen
gebruiken om de roulette en de bank te slim af te zijn. Niet dat de auteur daarbij zijn
toevlucht neemt tot alchemie of hocus pocus; hij streeft naar een wetenschappelijke
benadering van het toeval.
In de Multatuli-studie heeft men Millioenenstudiën meestal verbonden met het
leven van de auteur, zijn gokverslaving, zijn chronisch geldtekort, de problemen in
zijn ménage à trois met Mimi en Tine, enzovoort. Dat heeft voor interessante
bijdragen gezorgd, en ongetwijfeld spelen die factoren een rol in de tekst.
Millioenenstudiën begon als een feuilleton voor de krant Het Noorden in mei 1870,
maar in juli staakte de krant de publicatie omdat er te weinig belangstelling was van
de lezers. Het duurde tot 1873 voor het feuilleton een heus boek werd, dat zweeft
tussen roman en essay: het heeft iets van een reisverhaal, een filosofische roman,
een maatschappijkritisch pamflet, een wetenschappelijke analyse en ga zo maar door.
Ik wil deze mix van genres niet benaderen vanuit de context en de biografie, maar
vanuit de intertekst en de poëtica. Meer bepaald wil ik Millioenenstudiën lezen als
een reisverhaal dat de weg naar kennis beschrijft naar het voorbeeld van de danteske
hellevaart. Die tocht zal meteen een poëticaal statement blijken.
Dante had heel wat problemen toen hij in het midden van zijn leven verdwaald
was in een woud, maar hoesten of piepen uit ademnood hoorde daar niet bij. In de
hel hoort hij in canto achttien (vers 104) wel een vergelijkbaar geluid van de gestraften
wanneer hij de Malebolge (letterlijk: de buidels of groeven van het kwaad) betreedt,
de trechtervormige opeenvolging van grachten, waar de kwaadwilligen gestraft wor-
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den. Met zijn gids Vergilius staat Dante op de brug tussen de eerste en tweede gracht
en zo hoort hij de vleiers, die een puffend en knorrend geluid maken dat in sommige
vertalingen voor gehoest doorgaat. Niet in de klassieker van Frederica Bremer:
Van hier hoorden wij mensen, die kermden
In de volgende gracht en puften met hun neus,
En met de handpalmen zich zelven sloegen.1
De goed vijftigjarige ik-verteller van Multatuli's Millioenenstudiën is in geen geval
een vleier, maar hij hoest en puft wel. Hij moet ‘Holland verlaten, omdat mijn longen
daar niet langer verkozen te ademen, en ik niet, als Bismarck, een “Ehrengeschenk”
van de natie ontvangen had om een landgoed te kopen [...]. Ik ging alzo, adem
zoekende en verademing, naar Duitsland,’ meer bepaald naar Wiesbaden.2 Dat
kuuroord zou de twee chronische problemen van de hoofdfiguur moeten oplossen:
hoesten en geldgebrek. De tweede moeilijkheid zou verholpen worden dankzij de
Kursaal van Wiesbaden, de eerste dankzij de gezonde lucht; die ‘is hier zo zacht dat
doodgravers en bidders hun patiënten van elders moeten ontbieden’.3

In de buurt van de onderwereld
Voorlopig lijkt de band tussen Dante en de hoofdfiguur mager tot onbestaand. Maar
schijn bedriegt, zeker in het werk van Multatuli. In Wiesbaden wordt de verteller
aangetrokken door ‘de ruïne Sonnenberg’,4 meer bepaald door het best bewaarde
deel, de toren. Die heeft enkele danteske trekken. Ten eerste herinnert de naam van
het kasteel aan de door de zon verlichte heuvel die Dante in het eerste canto (vers
17) ziet opdoemen. Het beklimmen van die berg zou zijn loutering inluiden, maar
wordt hem onmogelijk gemaakt. Hij moet eerst afdalen naar de onderwereld.
Multatuli's hoofdfiguur zal via de toren in de onderwereld terechtkomen en zo zijn
problemen oplossen.
De combinatie van klimmen en dalen wordt bij Multatuli even duidelijk
geëxpliciteerd als bij Dante. Na heel wat ‘stygen en dalen’, ‘auf en unter’, vindt de
verteller, geholpen door ‘naambordjes’ en ‘pyltjes’, de toren.5 De confrontatie van
hoog met laag is de statische afspiegeling van deze mix van klimmen en dalen. Bij
Dante staat de heuvel aan de rand van een angstaanjagende vallei, ‘Daar waar dat
dal een einde nam, / Dat mij van vrees het hart had doen krimpen’.6 Iets soortgelijks
geldt voor Millioenenstudiën. Wanneer de ik-figuur in de onderwereld spreekt met
Adolf,
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zegt hij dat hij nooit kastelen heeft gebouwd, ‘zelfs niet in een kuil, zoals uw
Sonnenberg’.7

Anton Radl, Wiesbaden, Ruine Sonnenberg, geschilderd circa 1820. Collectie Historisches Museum
Frankfurt.

Poort en toegang
De setting en de acties rond de poort van de onderwereld lijken dus sterk op elkaar.
De poort wordt bij Dante (canto 3, verzen I-II) niet als bouwwerk beschreven, maar
alleen getypeerd door de angstaanjagende inscripties die een eeuwigheid van lijden
aankondigen. Bij Multatuli is voor een dergelijke moraliserende en christelijke
boodschap geen plaats. Zijn onderwereld is geen plek waar gestraften voor eeuwig
afzien en klagen. De poort is nochtans wel verbonden met een strafinrichting. Het
gaat namelijk om het valluik in de toren, dat volgens de conciërge vroeger toegang
gaf tot de gevangenis:
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Hy opent een valluik, en verzekert dat daarin vroeger de gevangenen
werden bewaard ... god-bewaar-ons voor zulke bewaringen! Hy tracht u
een paar zeer slecht uitgevoerde fotografieën van 't kasteel en het dorp
Sonnenberg te verkopen, en neemt fooien aan. Kortom: een complete gids,
d.w.z. een allerincompleetst instrument.8
De toren is een toeristische attractie geworden, de bewaker een betaalde gids. Dat
sluit aan bij de commercialisering van de hel, die typisch is voor de moderne (en
postmoderne) beschrijvingen van de onderwereld, en die de logische voortzetting is
van de profanering van de onderwereld, ingezet vanaf de vroegmoderne tijd.9 De
onderwereld wordt steeds meer als onze wereld. En omgekeerd: de realiteit wordt
steeds helser. De gids van Multatuli doet alleen wat ‘door 't Geschäft volstrekt
gevorderd werd.’ Hij blijft dan ook letterlijk en figuurlijk met beide benen op de
grond staan. Hij is geen Vergilius, die Dante in het onderaardse de weg wijst.
Integendeel, bij hem zit er niets achter of onder het valluik. Wanneer hij het luik
opent, ziet de ik-figuur ‘niets. 't Was barbaars donker in dat gat.’10 De onderwereld
lijkt onbestaand.
Evenmin als de handelsgeest zorgt het geheugen voor de toegang tot de
onderwereld. Multatuli's hoofdfiguur meent in de dienster van de herberg bij de toren
een oude bekende te zien. In 1854, ‘veertien jaar geleden’, zou hij ‘een gans uur met
haar op het plat van den Sonnenberger toren’ hebben doorgebracht, maar dat blijkt
achteraf een vergissing, zoals Fancy hem duidelijk maakt: ‘... uw gewone fout! De
oorzaak is, dat ge haar persoon verward hebt met de indrukken die u bezighielden,
toen ge 'r voor 't eerst zaagt in '54 ...’. De verteller denkt dat ze zijn gids is, zijn
‘cicerone [...] op de smalle wenteltrap van den Sonnenberger toren’, maar hij vergist
zich.11
Hoe kan de verteller dan afdalen naar de onderwereld, als dat niet lukt door de
aardse handelsgeest en door het onbetrouwbare geheugen? In de westerse traditie
van de hellevaarten gebeurt dat dankzij een veranderde bewustzijnstoestand, die
direct verbonden wordt met de droom en de fantasie.12 Multatuli volgt die traditie en
vertaalt ze naar zijn eigen poëtica, waarin Fancy optreedt als de muze van de schrijver.
Nuchtere mensen kunnen de ruimte alleen definiëren aan de hand van grenzen;
kunstenaars fantaseren een wereld die voorbijgaat aan die grenzen en die volgens de
nuchtere geest ‘niets’ bevat: ‘Niets! O, onbegrensd veld voor de fantasie van den
kunstenaar! [...] Hém de taak, hém de roeping, hém de wellust die ylheid te bevolken
met de kinderen van zyn verbeelding, van zyn genie.’13 Dat genie heet Fancy. Bij
een bezoek aan de toren laat zij zien dat het valluik, voor de nuchtere waard niet
meer dan een grens, de toegang is tot een andere wereld:
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Maar juist toen ik, weergekeerd op de eerste verdieping, myn voet wilde
zetten op 't aangeplakt bordes, riep Fancy my terug. Ze lichtte het valluik
op - handiger dan de pórtjeh, voorzeker! - wees met de ene hand naar de
donkere diepte, greep met de andere my fors aan, en smeet me er in.
In die diepte o belangstellende lezer, maakte ik een aanvang met de
Millioenenstudiën, waarvan ik u de resultaten wil mededelen.14
Actief en passief versmelten hier. Enerzijds wordt de hoofdfiguur door Fancy naar
beneden gegooid. Zij heeft blijkbaar de macht in handen. Anderzijds schept de
ik-figuur dankzij die onderwereld zijn tekst, waarin Fancy een personage is dat hij,
als verteller, beheerst. De opvatting dat literatuur geboren wordt uit de onderwereld
(van de schrijver), is zo oud als die literatuur zelf en werd na de romantiek, in de tijd
van Multatuli, erg populair, onder meer dankzij de poëtes maudits.15 Actief en passief
ontmoeten elkaar in deze poëtica: de schrijver stelt zich passief open voor de muze,
de verbeelding, en daalt zo actief af naar de onderwereld, waar hij zijn teksten vindt.
Schrijven is delven in het onderaardse, daar schatten ontdekken en die aan de lezer
presenteren: ‘Ik wil u myn pasverworven schatten tonen, en tegelykertyd anderen
opwekken mee te delven in de myn die me voor een paar nachten ontsloten werd.’16
Multatuli speelt in Millioenenstudiën voortdurend met de grens tussen actief en
passief in het overschrijden van de grens tussen de aardse en de onderaardse wereld.
Wanneer Adolf de ik-figuur vraagt waarom hij naar de onderwereld gekomen is,
zegt die: ‘Fancy heeft me erin gegooid. Zyzelf moge verantwoorden waarom!’ Maar
dat is slechts een deel van de waarheid. De verteller doet immers alsof Fancy een
vreemde macht is, en dat ontkent de nauwe band tussen Fancy en ik-figuur. In
Freudiaanse termen zou Fancy met het onbewuste verbonden kunnen worden, wat
Adolf suggereert wanneer hij het heeft over ‘de onbewuste gegrondheid uwer hoop
dat ge hier beneden iets van de kansrekening zoudt te weten komen.’17 Met die
uitspraak zijn we bij de motivatie van de hoofdfiguur beland, en dat toont hem
opnieuw als een actief en intentioneel subject, niet als het object van een vreemde
macht Fancy.

Motieven voor de reis
Het bezoek aan de onderwereld is dus meer dan verbeelding of droom. Er zit een
bewust streven naar kennis achter. Voor de Multatuli-kenner is dat geen verrassing:
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Fancy en Logos horen samen, zoals later in Millioenenstudiën expliciet geformuleerd
zal worden. De ik-figuur zegt ‘Fancy!’ en de aangesprokene antwoordt: ‘Hm! M'n
eigenlyke naam is Logos.’18
Welke kennis zoekt de bezoeker in de onderwereld? Ook hier is het antwoord
meervoudig. Om te beginnen wil de reiziger weten waarom het aardse leven zo
onbegrijpelijk, dat wil zeggen zo onrechtvaardig en onmenselijk, is:
Er is daarboven kennis genoeg te zamelen, en toch kwynt een zeer groot
deel der mensheid weg in walgelyke onwetendheid. Er is daar stof genoeg
voor algemene vreugd, voor genot, voor geluk ... en toch, Meester, toch
blyven jammer en leed hoofdtoon in de geschiedenis van dat arme
mensdom!
Meester, ik heb vyftig jaren op die aarde rondgedoold, en zelf veel geleden,
maar sedert ik de gaaf ontving myn voelen tot denken te maken, en verstand
te scheppen uit de bron van het hart, sedert dien tyd was my niets zoo bitter
als 't aanschouwen van de algemene ellende die voortdurend de plaats
inneemt van mogelyk algemeen geluk.
En steeds kwam daarby de gedachte in my op: o, als ik te bevelen had ...
si j'étais roi!
Ik zocht macht om goed te doen.19
Kennis op zich is onvoldoende. Ze moet worden gecombineerd met het hart (zoals
Logos met Fancy gecombineerd moet worden) en vooral met macht. De verteller is
geen dromer, dat bleek al uit zijn gesprek met Adolf, waarin hij zei dat hij geen
luchtkastelen bouwde. Fancy alleen is voor hem niet genoeg. Hij wil macht. De macht
die de aardse wereld het meest respecteert, is die van de wetenschap én het geld. Die
twee wil de verteller verenigen: hij wil met wetenschappelijke zekerheid weten hoe
hij rijk kan worden aan de speeltafel. De kansberekening, als wetenschappelijke
manifestatie van Logos, zal hem rijk maken en zal zo de wereld dwingen te luisteren
naar zijn stem, zijn waarheid. Uiteindelijk zal de wereld daar zelf beter van worden.
De verteller zegt zonder blikken of blozen dat hij puissant rijk wil worden, maar hij
voegt daar meteen aan toe dat het voor het goede doel is: ‘Geld voor beschaving.
Geld voor genot. Geld voor geluk. Geld voor deugd!’20
De verteller mag dan beweren dat Fancy hem in de afgrond heeft gegooid, hij
heeft dat zelf uitgelokt door zijn nieuwsgierigheid, zijn verlangen naar kennis. Naar
Logos. Alles bij elkaar zoekt hij in de onderwereld kunst, kennis en macht. Hij zoekt,
Fancy helpt. Hij zet zelf alles op een rijtje: ‘Meester, Fancy zond me tot u die heer
zyt in 't ryk der kobolden en aardgeesten ... ik wil door uw gnomen onderwezen
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worden in de kunst van rykworden.’21 Passief en actief, kennis en kunst, macht en
geld, al die motieven werken samen en voeren de hoofdfiguur naar de wereld onder
de toren van Sonnenberg.

Ruimte en bewoners
Een typische reis naar de onderwereld bevat een gedetailleerde beschrijving van de
plaatsen die de reiziger, gewoonlijk samen met zijn gids, bezoekt. Ook de figuren
die hij of zij daar aantreft, worden gewoonlijk uitvoerig beschreven. In
Millioenenstudiën valt er van die detaillering weinig te merken en dat heeft
ongetwijfeld te maken met de genremix in dit werk. De hellevaart wordt bij Multatuli
immers vaak naar de achtergrond gedrongen door een verwant genre, dat vooral in
de achttiende eeuw erg populair was, namelijk het dodengesprek. Zoals René
Veenman laat zien, had dat genre ‘aan het begin van de negentiende eeuw zijn langste
tijd gehad’,22 maar in Millioenenstudiën is de dialoog met de doden het centrale aspect
van de reis naar het onderaardse. De ik-verteller praat uitgebreid met Adolf van
Nassau, de dertiende-eeuwse keizer en stichter van een hele dynastie ‘Adolfen’.23
Een dodendialoog in de strikte zin die Veenman aan die term geeft,24 is het gesprek
niet, want de verteller is nog in leven. Dat past dan weer perfect bij het andere genre
in de mix, namelijk de reis naar de onderwereld. De verteller valt door de bodem
heen en komt terecht ‘in een vry ruim locaal’:
Gelyk een sneltrein, die de tussenstations met voorname minachting
voorbystoomt, hield ik me niet op aan den bodem der put. Indien daar
misschien deze of gene heeft zitten wachten op reisgelegenheid, zal hy
zich hebben moeten vergenoegen met 'n later trein. Ik viel dóór tot diep
onder den grond, en kwam niet tot rust, voor ik me in een vry ruim locaal
bevond, waar een menigte kleine mannetjes byeen was, die ik allen terstond
herkende. Ik had hen namelyk in '34 en '35 in de Amstelstraat te
Amsterdam gezien, toen ik in de toenmalige ‘duitse komedie’ voor 't eerst
een opera-voorstelling bywoonde: Hans Heiling!25
Zoals wel vaker gebeurt in de infernale traditie, wordt de onderwereld bevolkt door
wezens die aan andere teksten ontleend zijn. In dit geval gaat het om kleine mannetjes
die figureren in de meest succesvolle opera van Heinrich Marschner (1795-1861),
namelijk Hans Heiling (1833). De titelfiguur is een prins in de onderwereld. Hij
wordt verliefd op een aardse dame, Anne, en wil de onderwereld verlaten. Hij zal
echter afgewezen worden door Anne en noodgedwongen naar zijn eigen rijk moe-
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ten terugkeren. De inhoud en de thematiek (van onvervulde liefde en strikte scheiding
tussen onder- en bovenwereld) zijn niet van belang voor Millioenenstudiën; de
mannetjes zijn dat wel. Ze worden meer dan eens gnomen genoemd en dat geeft hun
functie het best aan: ze staan voor een vorm van gnosis, verborgen kennis, die niet
op aarde te vinden is. De stap van gnoom naar gnosis wordt al in het eerste gesprek
tussen de verteller en Adolf verduidelijkt. ‘Meester, ik wilde gaarne iets leren, en
daar uw gnomen...’ begint de ik-figuur. Adolf onderbreekt hem en zegt: ‘Ah zo ...
je wilt gnosis! Nu daarmee kunnen wy je dienen.’ De ik-figuur beseft dat die kennis
via de gnomen zal komen. Zoals we al eerder zagen, zegt hij tegen Adolf: ‘Ik wil
door uw gnomen onderwezen worden’. Na zijn onderaardse onderricht zal hij
terugdenken aan zijn ‘wyze gnoompjes’. Ze zullen hem, als ‘wetende gnomen’,
gidsen in zijn bezoeken aan de speelzaal. Ten overvloede zegt de verteller over de
term ‘gnoom’: ‘Het woord betekent: weter.’26
De gnomen staan in dienst van Adolf, de ‘onder-den-grond-keizer’.27 Toch weet
die niet alles. Zo is hij niet op de hoogte van het heden, wat in de literaire traditie
van de onderwereld een vast gegeven is.28 Bovendien is hij nog niet lang genoeg
dood om helemaal aangepast te zijn aan de onderwereld. De ultieme heerser is Logos
en hij staat voor de ware kennis. Als Adolf denkt dat Logos in de buurt is, onderbreekt
hij zijn verhaal, bang dat het niet helemaal logisch is: ‘Nu ja, erkende Adolf na enig
wachten, hy hoort niet gaarne dat ik my bezighoud met die dingen. By zulke
gelegenheden verwyt hy me dat m'n gnoomschap van zo jongen datum is, en dat ik
telkens my aanstel als 'n ongestorvene.’29
De verteller én de gnomen noemen Adolf ‘Meester’, niet toevallig de titel die
Dante gebruikt voor zijn gids in de onderwereld, Vergilius. Adolf en Vergilius zijn
prototypische gidsfiguren, die de bezoeker onderwijzen. Ze tonen hem hoe de
onderwereld en de bovenwereld in elkaar zitten. Ze leggen de ultieme logica van het
universum bloot. Maar ze zijn niet onfeilbaar of almachtig. Vergilius kan de poorten
van de hellestad Dis niet openen. Adolfs onderwijs is niet perfect of volledig. Aan
het eind van het gesprek tussen de gids en de bezoeker, komt een gnoom de verteller
ophalen:
Een gnoom kwam vragen of de leerling eindelyk gereed was.
Ik zag Adolf aan, om te weten of dit my gold.
- Hm ... ja ... zo, zo! Heel ontwikkeld is hy niet, antwoordde de Meester.
Als al dat ongestorven tuig, is hy wat dom ... widerlich bekrompen. Ik
spreek over u, geldzoeker!
Meinetwegen kan hy binnengaan. Of 't hem veel baten zal?30
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De laatste les wordt niet in het ‘vry ruim locaal’ door Adolf gegeven, maar in een
vergaderzaal door een groep gnomen. De vergadering wordt beschreven in het laatste
ondergrondse hoofdstuk van Millioenenstudiën, ‘Alles in alles’.31 Het voorlaatste
hoofdstuk, ‘Demologie’,32 laat zien dat de verteller op dat moment nog niet klaar is
voor de zaal. Hij is namelijk ongeduldig. Hij wil zo spoedig mogelijk naar ‘de
avondzitting’.33 ‘De zaal is gereed,’ zegt Adolf, maar de verteller nog niet:
Adolf wees my den weg naar een opening die zeker de ingang beduiden
moest van de verhandelingzaal. Ik ging daarheen, maar werd ruw
afgewezen door 'n paar deurwachters die iets als 'n toegangkaartje schenen
te vorderen.
Teleurgesteld keerde ik naar myn armezondaarsbankje terug, en klaagde
myn nood aan Adolf. Maar hy troostte me niet
- Ziet gy dan niet in, zei hy, dat alles gereed is op u na? [...] Ge waart
redelyk oplettend en hebt wel onthouden wat ik u zeide, dit moet ik
erkennen. Maar uw ongeduld bederft alles.34
Pas na de laatste les van Adolf wordt de verteller toegelaten tot de vergadering. Die
staat helemaal in het teken van de verlichte kennis: door rationalisme (theoretische
uiteenzettingen), empirisme (praktische proeven) en vrij onderzoek (groepsdiscussies)
leert de hoofdfiguur de twee grondwetten van Logos: twee maal twee is gelijk aan
vier en alles is in alles.35 Zodra hij dat heeft geleerd, verdwijnt de onderwereld en
bevindt de verteller zich weer in zijn hotelkamer.36 Er is geen beschrijving van een
route terug. Evenmin is er een danteske voortzetting naar andere onaardse regionen,
zoals het vagevuur en de hemel. Verwonderlijk is dat niet. Multatuli's onderwereld
heeft niets van een helse strafinrichting en vraagt dan ook niet om bijpassende
instellingen als het louterende vagevuur en het belonende paradijs. De abrupte
overgang van de onderwereld naar het hotel bevestigt de fantastische, poetische aard
van de reis en maakt duidelijk dat het bezoek aan de onderwereld zijn doel heeft
bereikt als de bezoeker inzicht heeft verworven in de basisstructuren van de
werkelijkheid. Dat geeft meteen aan welke functie de reis in eerste instantie vervult:
inzicht verwerven.

Functies
In haar eeuwenoude traditie vervult de reis naar de onderwereld een vijftal centrale
functies:
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1.
2.
3.
4.

Ze zorgt voor kennis die op aarde onbereikbaar is (epistemologische functie).
Ze maakt duidelijk wat goed en kwaad is (moraliserende functie).
Ze is een metafoor voor de artistieke creatie (poëticale functie).
Ze laat een satirische hekeling van de aardse machtsverhoudingen toe (politieke
functie).
5. Ze zorgt voor een metamorfose van de persoonlijkheid van de bezoeker
(psychologische functie).

Die laatste functie lijkt in Millioenenstudiën de minst belangrijke en dat heeft
ongetwijfeld te maken met Multatuli's poëtica. Wanneer de verteller op verzoek van
Adolf een imaginaire ballonreis beschrijft, looft Adolf hem: ‘'t Doet my genoegen
dat ge daarin meer optica gebracht hebt dan gevoelighedens.’ Een goede beschrijving
toont. Ze gaat niet expliciet in op de psyche. Die wordt vanzelf duidelijk door het
tonen, tenminste indien dat de logische wetten laat zien: ‘Tracht te begrypen en
begrypelyk te maken, dan komt het gevoel vanzelf ... het ware!’37 Het ware gevoel
is het begrip. Ook hier reiken Fancy en Logos elkaar de hand.
Van een drastische psychische metamorfose is bij de verteller geen sprake. Hij is
geen ander mens na zijn bezoek aan de onderwereld. Hij is waarschijnlijk wel een
wijzer mens geworden, en wijsheid ligt in dit geval dicht bij waarheid en goedheid.
Epistemologische en moraliserende functies gaan samen. Zo vermengt Adolf goed,
logisch en waar: ‘Als ik ooit terugkwam op de korst, zou ik trachten 'n goed mens
te zyn. Logos heeft me verzekerd dat dit 'n hoge rang is ... ja, de hoogste. En wat
Logos zegt, is waar.’38
De moraal van het verhaal is zo goed als altijd verbonden met wijsheid. ‘Leer
denken,’ zegt Adolf.39 Het hoogste goed is hier niet het danteske ‘summum bonum’,
dat van God afkomstig is.40 Het katholieke geloof is tijdverlies voor wie wil weten,
het is een ‘cul-de-sac, waarin de zoekende geest, met groot verlies van tyd en kracht,
vruchteloos een uitgang meende te vinden.’ Er is maar één oppermacht en die ‘god
heet Logos, de Rede. Hy is wys, goed, eeuwig, almachtig, trouw.’41 Daartegenover
staan de aardse machthebbers en would-be heersers. Die worden in Multatuli's
onderwereld uitgebreid gehekeld, wat meteen de politieke functie van de helletocht
aangeeft. Jaap Grave heeft deze satirische dimensie overtuigend in kaart gebracht.42
De figuren en instellingen die bespot worden, zondigen stuk voor stuk tegen Logos.
De lijst is bijna eindeloos: de erfopvolging en het koningschap, de republiek die nog
steeds eerbied heeft voor dat koningschap, Willem de Derde, de adel, de dichter in
dienst van de macht, de liberaal die meent alles te weten, enzovoort. Adolf leert zijn
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bezoeker dat er nog veel te doen is voordat de mens echt Logos volgt. De Verlichting
is nog niet voltooid. De mens overschat zichzelf: ‘Als ik u nu liet doorspreken, zoudt
ge my iets voorliegen van uw Beschaving, van uw Verlichting, van 't Onderwys, niet
waar? [...] 't Mensdom lykt wel 'n jongen die zich voor 'n eerst worstelaar houdt,
omdat-i minder stram is dan z'n jichtige grootvader.’43
Als alles geregeerd wordt door Logos, is de onderwereld niet drastisch verschillend
van de dagelijkse werkelijkheid. De zogenaamd geheime wijsheid van het onderaardse
had de verteller ook in de gewone wereld kunnen vinden. Adolf wijst hem daarop:
Gyzelf zult heden avond weinig of niets vernemen, dat u óf niet bekend
was, óf waarvan ge de kennis niet zoudt hebben kunnen opdoen boven
den grond. De meesten uwer weten genoeg voor hun behoeften. De fout
is dat ge meestal het bekende verkeerd toepast, en u daarby gewoonlyk
laat leiden door indrukken die met weten niets te maken hebben. Belang,
hartstocht, eigenzinnigheid, sleur, mensenvrees...44
De kennisfunctie mag in de hellevaart van Millioenenstudiën het meest prominent
zijn, ze wordt ook meteen gerelativeerd. Of beter: de exclusiviteit van de ondergrondse
kennis wordt gerelativeerd. Het enige exclusieve is hier de afwezigheid van levenden
en dat neemt meteen het probleem weg waarover Adolf het heeft. Mensen verknoeien
hun kennis doordat ze die in het dagelijkse gebruik laten leiden door irrationele zaken
als hartstocht en angst. De gnomen worden niet gehinderd door zulke praktische en
emotionele beslommeringen:
De aardmannetjes hebben 't gemakkelyk. Niemand stoort hen in hun
onderzoekingen. Ik geloof 't graag dat ze, alle tussen- en byoorzaken
overslaande, zich bepalen tot ... allereenvoudigste grondwaarheden! Ze
mogen uit de bron scheppen. Ik ‘mens’ moet me heenworstelen door struik
en doorn, tot ik afgemat, neerzyg.45
Het ongeduld van de verteller is een symptoom van de hartstocht, die de kennis in
de weg staat. Zijn bezoek aan Adolf en de gnomen leert hem dat Logos pas goed
gediend wordt indien hij met praktisch inzicht gediend wordt.
Maar zelfs dat is niet voldoende. Er moet ook poëtisch inzicht zijn. Fancy moet
de zogenaamd irrationele zaken van het hart en de verbeelding besturen. Pas dan
kunnen de door Adolf opgesomde ontsporingen van de hartstocht vermeden worden.
We zagen al dat kennis en hart gecombineerd moeten worden. Hetzelfde geldt
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voor verbeelding en ratio: ‘Er bestaat,’ zegt Adolf, ‘tussen fantasie en verstand een
soort van overeenstemming waarvan gy mensjes u zelden rekenschap geeft’. Neemt
Logos de plaats in van de danteske God, dan vervangt Fancy de christelijke Maria.
De verteller ziet zichzelf als een ridder die ten strijde trekt ‘tegen de yzeren mannen
die 't ontkennen durfden dat myn Fancy hoger staat dan hun heilige maagd...’.46
Daarom is kennis zonder fantasie even ontoereikend als kennis zonder praktisch
nut. En daarom is de fantastische reis naar de onderwereld wel degelijk een noodzaak
en niet zomaar een omweg naar inzicht dat de hoofdfiguur ook in zijn hotelkamer
had kunnen vinden. Wat echt nodig is, is ‘ietwat spokery’, dat wil zeggen fictie,
Fancy:
Vóór alles eis ik stipt, onvoorwaardelyk geloof. Dit zal u te gemakkelyker
vallen, omdat myn verhaal een zeer theologische tint heeft. Want er komt
van aardmannetjes en kobolden in, en zulke dingen zyn lichter te verteren
dan onwaarheden die voor de hand liggen. Ik zou u niet durven opdringen
dat 2 × 2 = 5 is, maar ietwat spokery zal uw gezond verstand niet in oproer
brengen.47

Besluit
Fictie is nodig om Fancy en Logos te verbinden. De imaginaire reis naar de
onderwereld maakt de les van Logos niet alleen verteerbaar, maar ook overtuigend.
Pas dankzij de verbeelding kan kennis tot daden leiden en kunnen de wetten van
Logos in praktijk gebracht worden. Daarvoor is het nodig dat de lezer gelooft in
spoken. Wie de fictie niet slikt, zal ook de hierin verpakte kennis niet aannemen als
richtlijn voor de praktijk. Geloof is in dit geval niet zoals in het christendom een
vorm van tijdverlies, maar een noodzakelijke voorwaarde. Daarom is het voor Adolf
en voor de verteller zo belangrijk dat de lezer hun gesprek en hun reis ernstig neemt.
Maar die lezer blijft de zwakke schakel. Noch Adolf noch de ik-figuur heeft veel
vertrouwen in die figuur.48 Misschien is dat de reden waarom ze de lezer in hun fictie
betrekken door aansprekingen. Op die manier wordt ook de lezer een deel van de
spokerij en moet hij de ernst van fictie erkennen.
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De donkere kracht van Multatuli's Minnebrieven
Een nomadische lezing
Jane Fenoulhet
Multatuli's Minnebrieven, die in 1861 voor het eerst verschenen, kunnen gezien
worden als een vervolg op Max Havelaar. Vanaf het begin hebben de Minnebrieven
verwarring en onbegrip teweeggebracht bij de lezers. Ook lezers die bepaalde aspecten
van de Minnebrieven wisten te waarderen, waren toch verbaasd en stonden er
afwijzend tegenover. Neem bijvoorbeeld de reactie van ‘Realistus’ uit hetzelfde jaar:
‘Het vloeit over van schoon verhalen, van uitstekende gedachten, van bijtende scherts,
maar jammer is het dat Multatuli de excentriciteit tot zulk eene verbazende hoogte
heeft opgevoerd.’1 De vorm zelf speelt een belangrijke rol bij de sterke indruk die
het boek maakt op Realistus. In zijn conclusie schrijft hij:
De groote opgewondenheid waarin hij [Multatuli] verkeert, zijne
zelfvergoding, zijn spotten met hetgeen anderen lief, dierbaar en heilig is,
in één woord, het ensemble der ‘Minnebrieven’, hebben zelfs velen zijner
bewonderaars van hem vervreemd en afkeerig gemaakt.2
De brieven in kwestie zijn in eerste instantie door de hoofdfiguur Max aan zijn vrouw
Tine en aan de mysterieuze figuur van Fancy gericht, maar ook aan andere personen
zoals zijn uitgever. Daarnaast zijn er de brieven die Max ontvangt, niet alleen van
Tine en Fancy, maar ook van verschillende figuren uit de maatschappij die zich
gedwongen voelen om hem te schrijven. Er worden ook brieven tussen Tine en Fancy
gewisseld. Minnebrieven is dus geen traditionele epistolaire roman, maar eerder een
collectie van heel verschillende brieven die een los geheel vormen. In feite is er
weinig geschreven over dit werk van Multatuli, zoals L.G. Abell-van Soest en L.F.
Abell opmerken in hun inleiding tot Multatuli's Minnebrieven na 130 jaar, waarin
zij een psychologische interpretatie geven van de tekst.3
In wat volgt probeer ik het extreme, of liever gezegd experimentele karakter van
deze roman door te lichten met behulp van concepten uit de nomadische filosofie
van de Franse filosoof Gilles Deleuze. De energie en intensiteit die spreken uit wat
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J.J. Oversteegen ‘een zo ingewikkeld en heftig geschrift’ noemt,4 worden in deze
bijdrage onderzocht.

Titelpagina van Realistus, Multatuli's Minnebrieven, enz. Aan de rede getoetst (1861). Collectie
Multatuli Museum, Amsterdam.

Enkele concepten uit de nomadische filosofie
De nomadische filosofie werd uitgewerkt in de jaren zeventig en tachtig van de vorige
eeuw door Deleuze samen met Félix Guattari. Centrale concepten zijn multipliciteit
en een dynamische opvatting van het individuele subject, dat steeds in wor-
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ding is. ‘Becoming’ vindt altijd plaats in de richting van de maatschappelijke marge.
Volgens Deleuze en Guattari moet de eerste stap in dat proces een becoming-woman
zijn - zowel voor vrouwen als voor mannen. Deze stap hield een erkenning in van
de ondergeschikte positie van de vrouw in de toenmalige samenleving. Deleuze
beschouwt het schrijverschap als een nomadische bezigheid, die verschillende
becomings teweegbrengt. ‘If the writer is a sorcerer, it is because writing is a
becoming, writing is traversed by strange becomings’.5 De titel van het onderdeel
van A Thousand Plateaus waaruit ik dit citaat heb genomen, heet ‘Memories of a
Sorcerer I’. In ‘Memories of a Sorcerer III’ voegen Deleuze en Guattari toe:
We encounter becomings-woman, becomings-child (becoming-woman,
more than any other becoming possesses a special introductory power; it
is not so much that women are witches, but that sorcery proceeds by way
of this becoming-woman).6
In deze bijdrage zal ik Minnebrieven lezen als het proces van ‘wording’ dat de
schrijver Multatuli en de ik-verteller Multatuli-Max Havelaar samen doen ontstaan.
De verschillende becomings in de nomadische filosofie worden nooit voltooid, maar
blijven naast elkaar voortbestaan. De resulterende multipliciteit kent geen hiërarchie,
maar vormt een losse verzameling van elementen. In het geval van Minnebrieven
geldt dit vooral voor de aspecten genre en romanfiguren.
In ‘Memories of a Sorcerer I’ wijzen Deleuze en Guattari erop dat bepaalde
multipliciteiten in het normale leven verzwegen worden, waaraan ze een bijzondere,
donkere kracht ontlenen. Sterker nog: zulke ‘dark assemblages, which stir what is
deepest within us’, staan tegenover structuren als het gezin als sociale instelling, en
het apparaat van de staat.7 De nomadische filosofie is namelijk zeer politiek
geengageerd en staat een beweging in de richting van de marge voor, weg van de
traditionele maatschappij. Volgens de uitleg van Rosi Braidotti in Nomadic Subjects
is ‘becoming-woman’ voor Deleuze het allereerste stadium van becoming, want in
een patriarchale samenleving betekent zich inleven in de positie van de vrouw al een
stap in de richting van de maatschappelijke marge. ‘The becoming-woman is
necessarily the crucial step in so far as the woman is the privileged figure of otherness
in Western discourse.’8
Minnebrieven vormt zoals gezegd geen coherente eenheid, maar eerder een
multiplicity ofwel assemblage, waaruit een demonische, deterritorialiserende kracht
spreekt. Oversteegen citeert een uitspraak van Multatuli die laat zien dat de schrijver
zelf zich hier ook bewust van was: ‘Ik zal schrijven als een god en een duivel. Ik zal
ze be-
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tooveren en laten beven.’9 Het ‘donkere’ of demonische heeft twee aspecten: enerzijds
een dubbel sociaal-politiek aspect, dat gelegen is in de afwijzing van de traditionele
burgerlijke leefwijze van de patriarchale negentiende eeuw en in de aanklacht tegen
Nederland als koloniale macht of ‘roofstaat’, anderzijds een literair aspect, waarbij
Multatuli de traditionele vorm van de roman achter zich laat. Dit laatste was al
begonnen met Max Havelaar, maar wordt nu op een extreme manier doorgevoerd
in Minnebrieven, het vervolg op Max Havelaar.

Multatuli en ‘becoming-woman’
Bij Multatuli is schrijven veel meer dan een statische representatie van de wereld
om zich heen. In Minnebrieven zet hij een becoming-woman in beweging, via de
twee vrouwelijke hoofdfiguren, Tine en Fancy, die goed kunnen opboksen tegen de
mannelijke hoofdpersoon Max. Hoewel ze hun tekstuele bestaan te danken hebben
aan de auteur Multatuli en in zekere zin ook aan de fictieve Max Havelaar, heeft de
schrijver geen gedweeë, gehoorzame vrouwen gecreëerd. De epistolaire vorm steunt
de ‘vrouwwording’ door de vrouwelijke figuren een eigen - alhoewel door de schrijver
verzonnen - stem te geven. Ze hebben een zelfstandige positie en laten zich niet
domineren door Max. Om een Deleuziaanse term te gebruiken: de hoofdfiguren Max,
Tine en Fancy kunnen als een block of becoming gezien worden. Deze block of
becoming fungeert op verschillende niveaus, of beter gezegd plateaus: binnen het
verhaal op het vlak van de schildering van de drie hoofdfiguren, en erbuiten op het
vlak van de positie van de vrouw in de maatschappij.
De situatie waarin de hoofdfiguren van Minnebrieven leven, werd in de tijd dat
het boek uitkwam, als schandalig ervaren,10 onder andere vanwege het feit dat de
centrale instelling van de burgerlijke maatschappij, het huwelijk, ondermijnd wordt
door de situatie van Max. Hij woont namelijk niet meer samen met vrouw en kinderen
en voorziet ook niet in hun onderhoud vanwege geldgebrek. In de openingsscène
van Minnebrieven bespreekt Max zijn ideeën over de vrouw met de man die hem
bezoekt, en pleit tegen het idee van een vrouw als ‘een lastpost op de begroting zyner
ellende’:
Maar ziet ge wel m'nheer, dat een vrouw niets is? Niets by de optelling
van lasten, maar veel, oneindig veel, ja alles zoodra er sprake is van hulp
en steun? Ik zou volstrekt geen pleizier hebben in gebrek-lyden, als ik m'n
vrouw niet had...11
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Hoewel de hulpvaardige vrouw hier vrij traditioneel aandoet, is ze in ieder geval
geen ding meer, geen ‘lastpost’, maar een actief iemand. Aan de andere kant staat
ze in sterk contrast met de figuur van Fancy, die een heel andere vorm van
vrouwelijkheid representeert. In zijn pleitrede speelt Max met het beeld van een
sterke vrouw die de wanhopige man weet te troosten, waardoor het beeld van
mannelijkheid ondermijnd, of in ieder geval genuanceerd wordt. Deze vrouw zegt:
‘Waarom weent ge? [...] We zyn ryk, ryk in liefde, ryk in adel! [...] Ik ben uw
huishoudster geweest, ja, de huishoudster uwer ziel!’12 Hoewel deze lofrede de
deugden van de vrouw prijst in huishoudelijke termen, is deze vrouw geen ‘angel in
the house’ die zichzelf wegcijfert; immers, Max gebruikt wel een traditionele
praktische vrouwelijke bekwaamheid, maar past die toe op een totaal nieuw vlak namelijk de ziel van de man.
In Minnebrieven komen korte verhalen voor, de ‘geschiedenissen van gezag’,
waarvan het achtste een scherpe analyse geeft niet alleen van de positie van de vrouw,
maar ook van het machtsmisbruik waardoor de samenleving de vrouw in die positie
houdt. Het gaat over een man met zonen en één dochter, Thugater, die de koeien zo
goed melkt dat men haar thuis wil houden. De zonen, die liever de wereld in willen
gaan dan thuis de koeien te blijven melken, bedenken manieren om ervoor te zorgen
dat Thugater willoos en machteloos thuisblijft. Het eerste voorstel - om haar niets te
leren - wordt afgewezen door de vader, die weet dat ze intelligenter is dan de jongens.
De uiteindelijke oplossing van dit probleem houdt een impliciete kritiek in op de rol
van de kerk ten aanzien van de ondergeschikte positie van de vrouw: ‘Vader, zeg
haar: dat weten, begrypen en begeren ... zondig is voor 'n meisje!’ De korte zin
waarmee het verhaal eindigt, maakt duidelijk dat de kritiek ook nog geldt voor de
eigen tijd: ‘En dat alzoo tot op dezen dag.’13
Verreweg de meest nomadische figuur in Minnebrieven is Fancy: ze is een
meervoudig en fluïde personage dat verandert afhankelijk van degene met wie ze
spreekt. Tegen Max benadrukt ze haar meisje-zijn: ‘Voor den honderdsten keer zeg
ik u, dat ik 'n meisje ben.’14 Ze weet wat van haar als meisje wordt verwacht, maar
vindt dat ze niet aan de verwachtingen voldoet: ‘Ik begryp m'n leven niet. In keepsakes
en muzen-almanakken is 'n meisje iets liefs, iets belangryks, iets poëtieks. Ik ben
een meisje, en voel me ónlief, ónbelangryk en volstrekt niet poëtisch!’15 Maar in de
eropvolgende brief, die aan Tine is geadresseerd, vertoont Fancy bijzondere krachten,
want nu leeft ze buiten de chronologische tijd. In Deleuziaanse termen uitgedrukt,
leeft ze in Aeon, ‘the indefinite time of the event’, in tegenstelling tot Chronos, ‘the
time of measure that situates things and persons’16: ‘Toen ik by de juffrouwen WOLFF
en DEKEN in de Beemster logeerde, waren de mensen nog dommer dan uw
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zeer, zéér domme MAX.’ - en ze verklaart tegen Tine ‘dat gy onsterfelyk zyt!’,
schijnbaar door haar toedoen: ‘Tóch zal ik kracht gieten in uw afgemat lichaam.’
Tegenover Tine presenteert Fancy zich dus als beschermengel: ‘En weet gy niet dat
ik waak ... ik, Fancy? Voelt ge op uw voorhoofd den kus dien ik u zegenend zend?’17
Na de crisis van Max, die een tijdelijke krankzinnigheid doormaakt gedurende welke
hij Tine uitscheldt en allerlei wartaal uitslaat, roept Tine wanhopig de hulp in van
Fancy: ‘Ik roep u ... ik smeek u ... ik bezweer u, FANCY, kom hem en my te hulp!
Hy bezwykt als ge niet spoedig komt, en zelfs IK, die toch moeder ben, en sterker
wezen moest dan 'n man! FANCY ... FANCY!’18 Max schijnt Fancy's meervoudigheid
te beseffen. De allereerste minnebrief aan haar opent met een reeks vragen:
Myn lief kind, wie zyt gy eigenlyk? Hoe heet gy? Waar woont ge?
Moet ik u noemen met namen uit het Hooglied, u, de donkerkleurige
Sulamite?
Zyt gy de lelie van Saron, of de narcis uit het dal?19
In feite zijn er achtentwintig van zulke vragen, waarvan de laatste luidt: ‘Of, Fancy,
zyt gy de zon?’ In Deleuziaanse termen kunnen we Fancy een multipliciteit noemen,
want ‘There is no unity to serve as a pivot in the object, or to divide in the subject.’20
Wat het boek zelf en het schrijfproces aangaat, heeft deze multipliciteit een
creatieve functie die verantwoordelijk is voor de gelaagde fictieve aard van de brieven
en dus ook van de roman. De brieven zijn verzonnen en in het boek geplaatst door
Multatuli, neem ik aan, maar sommige kunnen ook door Max zijn verzonnen. In
ieder geval roept Max Fancy in het leven middels zijn eigen brieven, en de
merkwaardige multipliciteit van Fancy schijnt de drijfveer te zijn van zijn
becoming-woman. Fancy behelst allerlei aspecten van vrouw-zijn. Terzelfdertijd
heeft zij een verhouding met Tine, zodat zij samen een dynamisch vrouw-zijn
presenteren. En gezien het feit dat deze multipliciteit door Multatuli gecreëerd is,
betekent deze zijn eigen ‘wording’, zijn eigen becoming-woman.
De figuur van de tovenaar, de sorcerer, speelt een belangrijke rol bij het aanzetten
tot ‘wording’. In de woorden van Deleuze en Guattari: ‘wherever there is multiplicity
you will also find an exceptional individual, and it is with that individual that an
alliance must be made in order to become’.21 In het geval van Minnebrieven beschouw
ik Multatuli als dat uitzonderlijke individu, dat ook als tovenaar gezien kan worden.
Multatuli speelt met magie op de manier waarop Max met Fancy communiceert: een
brief vliegt door het open raam, of Max gooit er één neer in de straat en verwacht
dat Fancy hem krijgt.
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Het zogenaamde ‘Sjaalmanportret’ van Multatuli uit 1862. Collectie Universiteitsbibliotheek
Amsterdam.

Multipliciteit en genre
Het gaat Deleuze en Guattari er niet om een tekst te interpreteren. Zij zijn eerder
geïnteresseerd in wat een boek kan doen: ‘We will never ask what a book means, as
signified or signifier; we will not look for anything to understand in it. We will ask
what it functions with.’22 En ze gaan een stap verder door te stellen dat een boek een
machine is, die interageert met de wereld buiten het boek:
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A book itself is a little machine; what is the relation (also measurable) of
this literary machine to a war machine, love machine, revolutionary
machine etc. - and an abstract machine that sweeps them along? We have
been criticized for overquoting literary authors. But when one writes, the
only question is which other machine the literary machine can be plugged
into, must be plugged into in order to work. Kleist and a mad war machine,
Kafka and a most extraordinary bureaucratic machine...23
Aan deze lijst wil ik Multatuli en een koloniale machine toevoegen. Ik onderzoek
het idee dat de speciale kracht van Minnebrieven gegenereerd wordt door het feit dat
het boek fungeert als een machinic assemblage24 van verschillende tekstsoorten.
Omdat Deleuze en Guattari op zoek zijn naar een volstrekt nieuwe manier om
literatuur te benaderen, willen ze zich verre houden van gevestigde
literatuur-analytische praktijken. Door een boek als machine te beschouwen, kunnen
ze naar een groep (assemblage) van onderdelen kijken die bepaalde effecten creëren.
In het geval van Minnebrieven zijn er verschillende assemblages, die bijvoorbeeld
fungeren op het gebied van genre en verteller.
Minnebrieven heb ik al een ‘roman’ genoemd. De titel zelf, die verwijst naar de
fictieve briefwisseling tussen de drie hoofdfiguren, kan ook als genreaanduiding
worden gezien. Dan is er een soort van raamvertelling, die de tekst introduceert via
een schrijversfiguur. In deze inleidende vertelling is de ik-persoon een andere dan
de mannelijke briefschrijver die ‘ik’ zegt en die Max heet. Verder zijn er verschillende
soorten verhalen, namelijk de negen parabelachtige ‘geschiedenissen van gezag’ en
drie ‘sprookjes’, waarvan de derde in versvorm; andere tekstsoorten zijn een
krantenartikel en verschillende documenten. Ook zijn er meerdere briefsoorten:
verontwaardigde brieven van onbekende dominees en familieleden van jonge meisjes
gericht aan Max, alsook de discontinue ‘Brief aan de Kiezers van Nederland’, die
Max aan het schrijven is en die is ingebed in een brief aan Tine.25 Deze acentrische
assemblage van allerlei tekstsoorten kan tegelijkertijd beschouwd worden als
‘minoriserende’ praktijk binnen de dominante literaire traditie in Nederland - met
andere woorden: als een literaire praktijk die toen als excentrisch werd ervaren. En
hoewel de ‘Brief aan de Kiezers van Nederland’ is weggestopt binnen de brieven
aan Tine, constateer ik dat juist deze brief de politieke boodschap inhoudt die de
kern van Minnebrieven vormt: het pleidooi voor de arme Javaan, die mishandeld
wordt, en de beschuldiging van Nederland als roofstaat.
Wegens het uitblijven van een respons van de politici die hij aanschrijft, speelt
Max met de gedachte om zichzelf kandidaat te stellen als volksvertegenwoordiger,
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en hij bepaalt alvast zijn standpunt - een oproep aan kiezers die politiek niet zo
geëngageerd zijn, door te beweren dat hun welvaart afhangt van de toestanden in
Indië: ‘Erkent dan ook dat het van hoog belang is de Oost-Indische bezittingen zóó
te besturen, dat de kans van dat verliezen gering zy.’26 Max gebruikt documenten uit
zijn tijd in Indië - bijvoorbeeld een authentiek aandoende lijst van aantallen gestolen
buffels - die als bewijsstukken dienen voor zijn aanklacht tegen Nederland als
koloniale macht, en vooral tegen de uitbuiting van de Javaanse bevolking. Maar
geleidelijk aan stijgt de intensiteit van de brief, totdat deze uiting geeft aan een
gepassioneerd pleidooi gericht aan de lezers om het rationalistische politieke bedrijf
te verruilen voor een politiek die wordt ingegeven door verlangen en door het
niet-rationele, met name het medegevoel voor de Javaan:
Ziet, Kiezers, hoe zou 't zijn, als ge in-plaats van dit alles (de conventionele
politiek - JF), eens iemand afvaardigdet naar den Haag, die in 't bezit was
van wat hart?
Iemand die in dat hart inspraak, taal en toon vond, om tot de ministers te zeggen:
ik gedoog niet langer dat ge het Hollandse volk deelgenoot maakt aan dat
geknoei, aan dien perpetuelen broedermoord?27
Max richt zijn brief tot de kiezers alleen aan Tine, maar Multatuli bereikt hiermee
natuurlijk een veel groter publiek, want deze brief zal door de lezers van Minnebrieven
gelezen worden.

Besluit
In hun boek over Kafka zeggen Deleuze en Guattari dat ‘the letters are perhaps the
motor force that [...] start the whole machine working’.28 Multatuli's tekstuele machine
gebruikt brieven als motor force, die samen met zijn meervoudige personages opereert.
Vandaar dat ik dit artikel afrond met enkele gedachten over de interactie tussen
genre-complexiteit en de fluïditeit van de ‘ik-figuur’. De eerste ik-verteller, die Max
en zijn omstandigheden beschrijft, is schrijver, en hij heeft veel gemeen met Multatuli.
De tweede ik-verteller - ook schrijver - treedt een paar regels verder op en vertelt
door tot de laatste alinea van Minnebrieven, waarin de eerste schrijver-figuur weer
spreekt. De brief ‘Van een Uitgever’ lees ik als aan beide mannen gericht, en later
schrijft Max aan Tine: ‘Er schijnt ergens 'n uitgever te zyn die zich in 't hoofd gehaald
heeft dat ik “Minnebrieven” schryf, en die by hem laat uitgeven.’29
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Dat Max af en toe zijn mening uitspreekt over Multatuli, houdt de fictie in stand,
maar de lezers toen en nu wisten en weten genoeg over de schrijver om van tijd tot
tijd geen duidelijke grens te trekken tussen Multatuli en Max. Dit ervaar ik op de
meest intense manier in de brief tot de kiezers, waarin de kritiek op Nederland als
koloniale macht het sterkst en duidelijkst wordt uitgedrukt. Hier werkt de aanraking
van de fictieve wereld van het boek met de politieke wereld buiten het boek: de reden
van bestaan van nomadische teksten en hun deterritorialisatie wég van het centrum
van de dominante cultuur in de maatschappij. Onmiddellijk hierna lijkt het alsof de
inspanning te groot is geweest voor Max, die zich moe verklaart en onzin uitkraamt,
terwijl Tine wanhopig om Fancy roept, die de laatste tijd onzichtbaar is geweest.
De nomadische filosofie en Minnebrieven delen een intense en meervoudige
benadering van het leven. Voor allebei betekent schrijven het vrijmaken van de
krachten die leiden tot transformatie en becoming:
To write is certainly not to impose a form (of expression) on the matter
of lived experience. Literature rather moves in the direction of the
ill-formed or the incomplete [...] Writing is a question of becoming, always
incomplete, always in the midst of being formed, and goes beyond the
matter of any livable or lived experience. [...] The shame of being a man
- is there any better reason to write?30
Het samenspel van tekstsoorten en personages in Minnebrieven maakt een vergaande
deterritorialisatie van de Nederlandse literatuur mogelijk, het best tot uiting komend
in de bekende woorden ‘Lezers, ik veracht u met grote innigheid.’ Bij haar terugkeer
maakt Fancy duidelijk dat Max zelf de kracht moet vinden om Insulinde te verlossen.
Op Max' uitroep ‘Ik zal u verlossen, Fancy! Ik zal...’ onderbreekt zij hem met
Dwaas! Niet IK ben 't arme mishandelde kind, dat verlossing nodig heeft!
Niet IK heb behoefte aan weten en kunnen. 't Heelal ligt voor my open,
als 'n opengeslagen boek. Geen stof sluit me in, geen hand houdt me
gebonden! Ik ben die is, die was, die wezen zal, van eeuwigheid tot
eeuwigheid!31
Deze vrouwfiguur heeft een eigen demonische kracht, maar ze verdwijnt op het
moment dat Max haar wil vragen om hem de kracht te geven om Insulinde te
verlossen. En toch, via wat tovenarij met een afgesneden haarlok en een aanmaning
van Fancy, eindigt Minnebrieven triomfantelijk: ‘EERST DE WIL ... NU DE
KRACHT EN IN 'T EIND DE OVERWINNING! TINE ... Ik zal overwinnen! Ik
beloof u dat ik overwinnen zal! Wees gerust!’32
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‘Tot alle vooruitgang is beweging noodig’
Een symptomale lezing van Max Havelaar
Sven Vitse
Aan ideologiekritische lezingen is in de secundaire literatuur over Multatuli's Max
Havelaar (1860) geen gebrek. Deze analyses laten bovendien diverse benaderingen
van de ideologiekritische literatuurstudie zien. Zowel vanuit een postkoloniaal als
vanuit een genderkritisch perspectief is de roman herhaaldelijk doorgelicht.1
Ideologiekritische analyses die geïnspireerd zijn door de marxistische literatuurstudie,
zijn minder talrijk. Over Multatuli's leven en werk is vanuit marxistisch perspectief
geschreven door J. Saks en F.W. Driessen, maar een toepassing van marxistische
literair-theoretische principes op Max Havelaar is in deze studies - ondanks de
tientallen pagina's die Saks aan de representatie van de Lebak-zaak wijdt - niet te
vinden.2
Een expliciete verwijzing naar de marxistische literatuurtheorie is aanwezig in het
artikel van Anne-Marie Feenberg (1997), die de narratieve structuur van de roman
verbindt met de opvattingen van de Hongaarse filosoof en literatuurwetenschapper
Georg Lukács. De interventie van ‘Multatuli’ aan het einde van de roman interpreteert
Feenberg in het licht van Lukács' analyse van Stendhals Le Rouge et le Noir (1830):
‘At the end he [Multatuli] explains why the hero has to fail in terms of the real social
and political conditions of historical change, in much the same way that Lukács, for
example, talks about the failure of Julien Sorel in Studies in European Realism’.3
Volgens Feenberg verraadt de roman het bewustzijn van de historische
mogelijkheidsvoorwaarden voor een ingrijpende maatschappelijke verandering, en
het besef dat deze verandering niet kan plaatsvinden wanneer deze voorwaarden niet
vervuld zijn.
In dit artikel wil ik bijdragen aan de marxistische analyse van Max Havelaar door
enkele aspecten van de roman te interpreteren vanuit een andere toonaangevende
benadering in de marxistische literatuurstudie: de symptomale leeswijze zoals deze
theoretisch is uitgewerkt door de Franse marxistische literatuurwetenschapper en
filosoof Pierre Macherey. Mijn analyse zal niet alleen raakvlakken vertonen met die
van Feenberg, maar ook met de poststructuralistische lezing van Max Havelaar die
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Saskia Pieterse presenteert in haar dissertatie De buik van de lezer (2008). De
benadering van Macherey vormt met haar focus op contradictie, breuk en afwezigheid
in de tekst immers een brug tussen de marxistische en de poststructuralistische
literatuurstudie. Daarnaast bouw ik voort op analyses van ideologische effecten in
de roman door Bart Vervaeck (2012) en Elizabeth Wright (1990).

Macherey: ideologie en literaire fictie
In zijn studie Pour une théorie de la production littéraire (1966, Engelse vertaling
1978) onderzoekt Macherey het ideologische karakter van literatuur: elk literair werk
draagt volgens Macherey immers de sporen van zijn ideologische en dus ook van
zijn historische context. In navolging van zijn filosofische leermeester Louis Althusser
poneert Macherey een kwalitatief onderscheid tussen wetenschap en ideologie,
waarbij wetenschap objectieve kennis voortbrengt en ideologie louter waan of illusie.
Het begrip ideologie werkt hij concreter uit in zijn analyse van de reisverhalen
van Jules Verne. Ideologie ziet Macherey als een wereldbeeld, waarvoor hij ook de
termen ‘ideologisch programma’ of ‘ideologisch project’ gebruikt. De eerste stap
van elke literaire analyse is dan ook de identificatie van het ideologische project van
de auteur, dat vervolgens opgevat wordt als het onderwerp van het werk: ‘a subject,
one that implies a total vision of the world, an ideology’.4 Een dergelijke ideologische
visie is illusoir omdat ze de tegenstrijdigheden van haar sociale en historische context
uitwist en daar een schijnbare eenheid en verzoening tegenover plaatst.5
De literaire taal, de taal van de literaire fictie, neemt een tussenpositie in: literaire
fictie kan onmogelijk tot wetenschappelijke kennis van de werkelijkheid leiden, maar
zij valt evenmin te reduceren tot pure illusie. De literaire taal gebruikt de ideologische
illusie als bronmateriaal, maar transformeert deze per definitie niet-precieze ideologie,
door haar een specifieke narratieve en thematische invulling te geven. Doordat het
literaire werk volgens Macherey zijn ideologische achtergrond omvormt en zodoende
zichtbaar maakt, kent hij aan de literaire fictie een (beperkt) ideologiekritisch
vermogen toe.6
In zijn interpretatie van de reisverhalen van Verne betoogt Macherey dat de auteur
een narratieve vorm zoekt om zijn ideologische programma uit te drukken. Aangezien
die vormgeving specifieker en preciezer is dan de grotendeels ongevormde en
oningevulde ideologie, brengt zij onvermijdelijk een vervorming van die ideologie
met zich mee. In het proces van literaire vormgeving ondergaat ‘ideology [...] a
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complete modification - as though, in a critical reversal of the gaze, it were no longer
seen from within but from the outside’.7
Dit ideologiebegrip is volgens mij om verschillende redenen een problematisch
aspect van Machereys onderzoeksmodel. De eerste reden is een theoretische: is het
kwalitatieve onderscheid tussen wetenschap als kennis en ideologie als illusie
houdbaar? Het onderzoek van Foucault naar wetenschappelijke discoursen en de
invloedrijke postkoloniale toepassing daarvan door Edward Said hebben aangetoond
dat politieke en ideologische effecten evengoed werkzaam zijn in vermeend objectief
wetenschappelijk taalgebruik.
De tweede reden is een praktische: het analytische model van Macherey
veronderstelt een voorafgaande definiëring van het ideologische project van een
auteur, een literair werk of een volledig oeuvre. In het geval van Verne omschrijft
Macherey dit ideologische project als ‘the conquest of nature by industry. This is an
easily identifiable ideological theme’.8 Vooral de woorden ‘easily identifiable’ zijn
misleidend, omdat ze een evidente zichtbaarheid van het ideologische project
suggereren. Nochtans verklaart Macherey nergens hoe de omschrijving van deze
ideologie tot stand komt.
De grote waarde van Machereys benadering schuilt mijns inziens in de leidende
intuïtie dat het literaire werk georganiseerd is rond een afwezigheid of een breuk,
die Macherey in diverse parafrasen vaag omschrijft als datgene wat niet gezegd kan
worden in het werk. Een van de cruciale misvattingen van de tekstgerichte
literatuurwetenschap, aldus Macherey, is de veronderstelling dat het literaire werk
een coherente eenheid vertoont. Aangezien het werk echter een symptoom is van
een historische contradictie, die volgens Macherey de mogelijkheidsvoorwaarde
vormt voor dat werk, kan het nooit volmaakt coherent zijn. Het laat altijd een interne
breuk zien: ‘In all literary works can be found the token of this initial rupture, this
decentering, the evidence of its subordinate dependence on precise conditions of
possibility. Thus the work is never - or only apparently - a coherent and unified
whole.’9
Het literaire werk is georganiseerd rond een leegte, een gebrek, een radicale breuk,
waarvan het zich, in de psychoanalytisch aandoende retoriek van Macherey, ‘niet
bewust is’. Deze leegte impliceert niet dat het werk een diepere (historische) waarheid
verbergt, die de criticus vervolgens aan het licht brengt. Veeleer maakt deze leegte
inherent deel uit van wat het werk zegt, doordat het altijd meer uitdrukt dan het
expliciet onder woorden kan en wil brengen. Precies in die leegte schuilt de
contradictie die het werk tot een symptoom van de historische en ideologische te-
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genstelling maakt. Macherey is dan ook vooral geïnteresseerd in wat het werk uitdrukt
zonder het expliciet te (willen) zeggen.10
Het doel van de analyse is om in het literaire werk datgene op te sporen wat niet
gezegd kan worden, maar niettemin zichtbaar wordt gemaakt; anders geformuleerd:
het onzegbare waarvan niettemin de grenzen of contouren in de analyse aan het licht
kunnen komen. Mijns inziens schuilt in dat proces van ‘verzwijging’ of ‘verdringing’,
dat plaats kan vinden onafhankelijk van de intentie of het bewustzijn van de auteur,
de ideologische werking van de literaire tekst. Veeleer dan de grenzen van een
ideologisch programma kan de ideologiekritische literatuurstudie volgens mij in die
afwezigheid of breuk de sporen zien van dit proces van verdringing.
In mijn analyse van Max Havelaar ga ik op zoek naar sporen van een breuk of
contradictie. Die vind ik in de talrijke paradoxen die de tekst structureren - doorgaans
georganiseerd door de oppositie tussen stilstand en beweging - en in de meest in het
oog springende narratieve breuk: het slot van de roman. Deze aspecten wil ik in
navolging van Macherey interpreteren als symptoom van een verdringing: wat
verdrongen wordt - wat de tekst dus zegt zonder het te zeggen - is de contradictie
tussen de nagestreefde politieke verandering en de historische
mogelijkheidsvoorwaarden van deze verandering. Het spreekt voor zich dat deze
interpretatie een speculatief karakter heeft, aangezien zij een gegeven betreft dat in
de roman niet expliciet tot uitdrukking wordt gebracht. Aan de hand van een
nauwkeurige tekstanalyse tracht ik deze interpretatie niettemin aannemelijk te maken.

Stilstand en beweging
Over het politieke programma dat Multatuli in Max Havelaar uitdraagt - het
uitgangspunt van de ideologiekritische benadering in de lijn van Macherey - lopen
de meningen uiteen. Multatuli's positie is zowel kolonialistisch als anti-imperialistisch
genoemd.11 De gemene deler in deze visies is verandering: Multatuli streeft
verandering van de huidige situatie en verbetering van de leefomstandigheden van
de gekoloniseerde bevolking na, waarbij het een open vraag blijft of deze verandering
binnen de grenzen van het koloniale project kan of moet plaatsvinden, dan wel deze
grenzen noodzakelijk doorbreekt.
Voor deze verandering lijken in het midden van de negentiende eeuw de historische
voorwaarden echter niet te zijn vervuld. Anne-Marie Feenberg merkt bijvoorbeeld
op dat een anti-imperialistisch project in Multatuli's context weinig waar-
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schijnlijk en weinig kansrijk was omdat de arbeidersbeweging in Nederland anno
1860 nog niet bestond:
Nineteenth-century Holland is an unexpected place for the appearance of
an anti-imperialist novel. The country was stagnating; industrialization
had not yet taken place. There was practically no middle class nor industrial
working class, not to mention, of course, a working class movement.12
Ze voegt eraan toe dat een fundamentele verandering in het koloniale project evenmin
denkbaar was. ‘It is hard to see how in 1860 anyone could have foreseen that
decolonization could some day take place.’ Een verandering die niet denkbaar is,
kan derhalve niet esthetisch of narratief worden gerepresenteerd: ‘The possibility of
historical change could not be expressed aesthetically in a realistic novel; it could
not yet be lived experience, especially not that of a Dutch colonial civil servant.’13
Multatuli zocht in deze context vruchteloos naar sporen van maatschappelijke en
historische ‘beweging’. In het beroemde Idee 451, waarin hij zich over de sociale
kwestie in eigen land buigt, wijst Multatuli op dit probleem. De situatie van de
Nederlandse arbeidersklasse zit muurvast, constateert de auteur, en kenmerkt zich
door een uitzichtloze circulariteit. Multatuli stelt zich tot doel die stilstand op te
heffen:
Ik geloof aan vooruitgang. Tot alle vooruitgang is beweging noodig. Die
beweging ontbreekt in Holland. De arme teert zwygend weg. Hy heeft de
geestkracht niet om verbetering van z'n lot te vorderen, en juist datzelfde
lot belet hem om te geraken tot geestkracht. Dit alles loopt rond in 'n fatalen
kring die verbroken moet worden. En dat kan wel. Ik zal 't beproeven.14
De drang om die ‘fatalen kring’ te doorbreken is op elke pagina van Max Havelaar
waarneembaar. Havelaar krijgt in zijn monologen uitvoerig de ruimte om zijn liefde
voor beweging uit te schreeuwen: ‘Natuur is beweging. [...] stilstand is de dood’,
luidt het in hoofdstuk elf.15 Toch getuigt de roman volgens mij meer van obstakels,
stilstand en circulariteit dan van beweging en vooruitgang.
Dat geldt ook voor Havelaars digressie over het tableau vivant van de op executie
wachtende Mary Stuart, waarmee hij zijn pleidooi voor beweging illustreert. Het ligt
voor de hand om deze passage genderkritisch te interpreteren, bijvoorbeeld als
symptoom van een onderdrukte angst voor de vrouw. Waarom immers gaat een
schijnbaar louter esthetische uiteenzetting gepaard met de verbeelding van de moord
op een vrouw? Het voorbeeld kan echter evengoed gelezen worden als symptoom
van een onderdrukte angst voor stilstand. Havelaar heeft medelijden met de
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beul, die ‘zoo lang dat zwaar stuk staal onbewegelyk omhoog moet houden’, en het
meest vervelende voor Mary Stuart is volgens hem dat ‘men haar zoo lang laat
wachten vóór ze onthoofd wordt’.16 Het is de ervaring van stilstand en
onbeweeglijkheid die voor Havelaar identificatie met de uitgebeelde figuren mogelijk
maakt.
Een soortgelijke dubbele lezing is mogelijk van Sterns beeld van de vrouw die uit
een toren springt en tijdens haar val in de lucht tot stilstand komt. Een esthetische,
metafictionele uiteenzetting wordt verbeeld door een stervende vrouw, maar illustreert
tevens de angst voor stilstand: het besef dat de noodzakelijke uitweidingen leiden
tot narratieve vertraging en tot ‘langdradigheid’, die de lezer dreigt ‘afteschrikken’.17
Deze verbeelde verlamming wil ik hieronder illustreren aan de hand van drie
voorbeelden, waarna ik iets uitvoeriger wil laten zien hoe het slot van de roman in
dit licht kan worden geïnterpreteerd.

Verbeelde verlamming
De verlamming laat zich aflezen aan de paradoxen waarvan de redeneringen van
Havelaar doortrokken zijn, en die een poststructuralistische lezer wellicht liever zou
interpreteren als voorbeelden van zichzelf deconstruerende binaire opposities. Op
het deconstructivistische lijf geschreven is bijvoorbeeld de stem/schrift-oppositie in
het elfde hoofdstuk. Tegenover de levende stem van historische gebouwen plaatst
Havelaar het dode drukwerk van ‘gidsen, die je den indruk wegstelen’.18 Toch valt
aan die gidsen niet te ontkomen. Ten eerste zijn ze vaak van vlees en bloed, en
bedienen ze zich dus evengoed van de stem. Ten tweede heb je ‘tot eenigszins juist
oordeelen, dikwyls inlichting noodig’.19 Bovendien bewegen gebouwen eigenlijk
niet, al belichamen ze geschiedenis. Hoewel deze passage óók de deconstructie van
een binaire oppositie illustreert, wil ik haar in de eerste plaats lezen als een verbeelding
van een opgeschorte beweging - die tegelijk een opgeschorte denkbeweging is, een
gestremde, stollende argumentatie. Havelaars betoog wordt afgeremd door
tegenargumenten die de schijnbare eenduidigheid van de premisse van het betoog
ondergraven.
Het tweede voorbeeld ontleen ik aan de uitweiding over uitweidingen in hoofdstuk
13. De verteller hekelt wandelaars die nodeloos afwijken van ‘de weg’ en hun
gezelschap keer op keer tot omwegen in het kreupelhout verleiden. De oppositie
weg/natuur is erg beladen in de roman. Niet alleen pleit zowel Havelaar als
Droogstoppel herhaaldelijk voor het volgen van ‘de rechte weg’: Havelaar drukt
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Verbrugge in een dienstbrief op het hart ‘den rechten weg’ in zijn ambtsuitoefening
niet te verlaten voor ‘gemakkelyker omwegen’; Droogstoppel wijst zijn zoon Frits
dan weer op ‘den rechten weg’. Maar ook wordt de ontembare natuur geassocieerd
met bijvoorbeeld misbruik van de herendiensten: de verteller beschrijft de tuin van
de Havelaars, ‘daar ze een blik te meer doet slaan op de misbruiken die byna alom
in de nederlandsch-indische bezittingen heerschen’.20

Affiche met reclame voor het keurmerk Max Havelaar. Collectie Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis

Niettemin zit in die wilde natuur veel essentieels verborgen, ‘iets [...] dat vroeger
myn aandacht ontsnapte’, en biedt de afwijking van de weg soms vergezichten die
het ‘begrypen myner wandeling’ faciliteren.21 In deze uitgewerkte metafoor plaatst
de verteller de omweg nog in het perspectief van het einddoel, hoewel hij daardoor
de opschorting tot mogelijkheidsvoorwaarde van de beweging maakt. Zoals de stem
niet zonder het supplement van het schrift kan, veronderstelt de beweging stilstand
en bestaat er geen weg zonder omwegen.
Het derde voorbeeld illustreert de opschortende beweging die eigen is aan de
argumentatiestructuur van Sterns betoog. Typerend voor dat betoog is de disclaimer
die de verteller vooraf laat gaan aan Havelaars dienstbrief nummer 88, geciteerd in
hoofdstuk achttien. De verteller geeft aan dat het niet nodig is ‘op de kordate
plichtsvervulling te wyzen die daarin doorstraalt’ - wat hij in een performatieve
contradictie daardoor net wél doet. Hij acht het echter nodig om te wijzen op wat
Havelaar níet in de brief vermeldt, namelijk zijn ‘pas gedane ontdekking’.22 Deze
opmerkingen vooraf maken duidelijk dat ook de argumentatie aan permanente
opschorting onderhevig is: het pleidooi kan nooit ongestoord vloeien, elke stap vooruit
in het betoog wordt voorafgegaan of gevolgd door een stap achteruit.
Dit voorbeeld illustreert op kleine schaal wat Elizabeth Wright beschouwt als de
onbewuste machtsstrijd die Multatuli in Max Havelaar aangaat met zijn lezer. Volgens
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Wright gaat achter de complexe narratieve structuur het autoritaire en patriarchale
verlangen schuil om de lezer te manipuleren en tot een bepaalde lectuur te dwingen.23
Behalve als een demonstratie van patriarchale macht kan deze opschortende beweging
volgens mij gelezen worden als een symptoom van zwakte en van angst voor stilstand:
de angst dat het betoog nooit zijn doel(publiek) bereikt en dat het verhaal van Havelaar
nooit tot het einde kan worden verteld. Of liever: de angst dat het verhaal van Havelaar
geen einde kent, in elk geval niet het einde (einddoel) dat zijn auteur beoogt.

Het slot
Deze angst blijkt het duidelijkst uit het slot van de roman, waarin Multatuli zelf
pretendeert het woord te nemen en zijn als fictief ontmaskerde personages naar huis
stuurt. Het slot is het meest opvallende voorbeeld van een opgeschorte beweging,
en in het algemeen de meest opvallende narratieve strategie in Max Havelaar. Ik wil
deze breuk lezen als symptoom van de angst voor stilstand - het ontbreken van de
historische voorwaarden voor verandering - en tegelijk als verdringing van een
ongewenste beweging, namelijk de oneindige circulariteit van een narratieve loop.
Het slot tracht het verhaaleinde te forceren en verraadt zo dat het verhaal zonder deze
ingreep het nagestreefde einde niet kan bereiken.
Het slot fascineert, vermoed ik, doordat het continuïteit - tussen de fictie van
Havelaar en de werkelijkheid van Lebak - tracht te realiseren door middel van
discontinuïteit - de breuk in de narratieve structuur. Deze paradox is typerend voor
de roman als geheel. Zoals Bart Vervaeck heeft gedemonstreerd, is ‘the text of Max
Havelaar [...] an incessant battle between the continuous and the discontinuous’.24
Het verlangen naar continuïteit tussen bijvoorbeeld het leven en de representatie
ervan in een boek, of tussen het denken en het spreken botst onophoudelijk met het
inzicht in de noodzakelijke breuk tussen het afgebeelde en de afbeelding. Deze
spanning tussen continuïteit en discontinuïteit houdt verband met ideologie, aangezien
de ervaring van een vanzelfsprekende continuïteit een ideologisch effect is. Een
geslaagde ideologische identificatie impliceert dat het subject continuïteit ervaart
tussen het denken, het spreken en het handelen. De Stern-verteller presenteert Havelaar
als een man die tijdens het spreken een totale continuïteit ervaart tussen de ideeën
in het bewustzijn en de gesproken woorden.25 Volgens de Stern-verteller verschijnen
de objecten die Havelaar benoemt, meteen in zijn bewustzijn. Sterker nog: deze
objecten beginnen in Havelaars bewustzijn zelf te spreken:
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Ieder gevoelt dat hy, sprekende van de rystvelden die er waren op de
bergen, de oogen daarheen richtte door de open zyde der zaal, en dat hy
die velden inderdaad zag. Men beseft, als hy den boom liet vragen waar
de man was die als kind aan zyn voet gespeeld had, dat die boom daar
stond [...]. Ook verzon hy niets: hy hoorde den boom spreken, en meende
slechts natezeggen wat hy in zyn dichterlyke opvatting zoo duidelyk
verstaan had.26
De mondelinge interactie beschrijft de verteller als een événement, een momentane
versmelting van spreker en toehoorder, waarvan de schriftelijke neerslag de essentie
mist. Havelaar weet na afloop niet meer precies ‘hoe hy gesproken had’,27 en eigenlijk
doet dit er achteraf ook niet meer toe.
Het is dit ideologische effect van continuïteit waarnaar de roman gedurig lijkt te
verlangen - een verlangen dat in het slot nijpend wordt. Deze breuk in de narratieve
structuur is op zeer verschillende manieren geïnterpreteerd. Terwijl Elizabeth Wright
dit keerpunt beschouwt als Multatuli's ultieme patriarchale machtsgreep, leest
Anne-Marie Feenberg het als een teken van Multatuli's politieke inzicht. In het slot
van de roman neemt de auteur immers afstand van het sympathieke maar krachteloze
idealisme van het personage Havelaar. ‘The last pages of the novel call on Havelaar
to transcend his romanticism: not to abandon his ideals but to find other ways of
realizing them’.28
Saskia Pieterse nuanceert de visie van Feenberg door op de dubbelzinnigheid van
het slot te wijzen. Ze traceert in de roman het conflict tussen twee economische
modellen: het model van de aristocratische gulle verkwisting (de ‘sparsio’) staat
tegenover het burgerlijke model van zuinigheid en boekhouding. Met het
aristocratische economische model correspondeert het verlangen om beslissingen
uit te stellen en ethische knopen níet door te hakken; met het burgerlijke economische
model correspondeert de plicht om te beslissen, te oordelen en te handelen. Enerzijds
lijkt in het slot dit laatste model te zegevieren: ‘De Multatuli die aan het slot het
woord neemt, onderkent de noodzaak stelling te nemen en te oordelen’. Anderzijds
herleeft in de stijl van het slot de aristocratische ‘sparsio’, die Havelaar niet alleen
als bestuurder en gezinshoofd maar ook als spreker en retoricus kenmerkt: de schrijver
‘strooit wederom met beelden’.29
De crux van de interpretatie van Pieterse is het inzicht in Havelaars en Multatuli's
verlangen om te ontsnappen aan het oordeel, de angst om zich te laten vastpinnen
op een standpunt of zich gebonden te weten aan een bepaalde positie of situatie. Op
dit inzicht wil ik voortborduren in een alternatieve interpretatie van de narratieve
wen-
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ding aan het einde van Max Havelaar. Aan de basis van deze interpretatie ligt de
vraag hoe het verhaal over Max Havelaar zich verder zou hebben ontwikkeld indien
de verteller Multatuli niet had ingegrepen. Het verhaal zou volgens mij als volgt zijn
verdergegaan: Havelaar vertrekt teleurgesteld uit Java, keert terug naar Nederland
en ontmoet daar uiteindelijk zijn oude schoolvriend Droogstoppel, waarna het verhaal
over de productie van het manuscript opnieuw begint. Havelaar is immers de fictionele
tegenhanger van Sjaalman, en van Sjaalman weten we dat hij berooid uit de kolonie
is teruggekomen en zelf niet de middelen heeft om zijn manuscript als boek uit te
geven.
Het ongeschreven gedeelte van Sterns Havelaar-roman creëert een paradoxale
circulariteit, die gepaard gaat met een oneindige inbeddingstructuur. Aan het einde
van Sterns Havelaar-roman treedt immers opnieuw een Stern-figuur aan, die de roman
over Havelaar schrijft. Het boek kan in deze circulaire inbeddingsstructuur nooit
afgerond worden en de verhoopte maatschappelijke verandering (mede door de
interventie van het boek) kan in deze narratieve structuur nooit verbeeld worden.
Deze narratieve neerwaartse spiraal is potentieel oneindig - een negatieve
oneindigheid. Multatuli maakt deze potentiële neerwaartse circulariteit onzichtbaar
door het verhaal over Havelaar tijdig af te breken, alsof deze circulariteit in de tekst
onbewust moest blijven en in geen geval aan de oppervlakte mocht komen.
Niet alleen het slot neutraliseert echter de dreigende circulariteit; ook in de eerste
hoofdstukken van de roman wordt deze dreiging opgevangen, en wel door een andere
paradox. De centrale paradox in de Droogstoppel-hoofdstukken bestaat erin dat de
roman waarover Droogstoppel spreekt, zowel reeds gepubliceerd als nog ongeschreven
is. Het eerste hoofdstuk suggereert dat de roman al geschreven is, sterker nog: de
lezer heeft het boek ‘zoo-even in de hand [...] genomen’. Droogstoppel kondigt
vervolgens aan de ontstaansgeschiedenis van het boek te vertellen - ‘hoe dit is
toegegaan’. Een uitspraak in het derde hoofdstuk bevestigt de suggestie dat het boek
al geproduceerd is: ‘Later vroeg my de uitgever of ik hier niet byvoegen wilde, wat
Frits gereciteerd had’.30
In Droogstoppels vertelheden in de eerste drie hoofdstukken is echter het personage
Stern, dat uiteindelijk de hoofdstukken over Havelaar zal schrijven, nog niet aanwezig
in Amsterdam. Hoofdstuk vier begint immers als volgt: ‘Voor ik verder ga, moet ik
u zeggen dat de jonge Stern gekomen is. Het is een aardig ventje. Hy schynt vlug en
bekwaam’.31 Zoals A.L. Sötemann heeft aangetoond, vertelt Droogstoppel gelijktijdig,
waardoor het vertelheden in het vierde hoofdstuk chronologisch na het vertelheden
in het eerste hoofdstuk komt.32 Het boek kan dus eigenlijk in het heden van het eerste
hoofdstuk nog niet geschreven zijn. Later zal Stern in het heden van Droogstop-
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pels verhaal bovendien fragmenten uit zijn schrijfwerk voorlezen, die Droogstoppel
dan voor het eerst hoort. Deze paradox is functioneel omdat ze de illusie creëert dat
de roman daadwerkelijk voltooid en gepubliceerd is, terwijl die roman in de circulaire
structuur die ik hierboven beschreef, eigenlijk nooit afgewerkt kan worden.
Ook andere paradoxen in Max Havelaar zijn functioneel, omdat ze bijdragen aan
de hechting van fictie en werkelijkheid. Anders gezegd: ze ondersteunen de beweging
van tekst naar samenleving, en daarmee dus impliciet de vooruitgang die Multatuli
nastreeft. Een hele opvallende paradox treedt bijvoorbeeld op in het verhaal over
Saïdjah en Adinda, wanneer de verteller (strikt genomen dezelfde verteller als die
van de Stern-hoofdstukken) verwijst naar Havelaar. ‘Hij [Saïdjah] ging voorbij Pising,
waar eens Havelaar woonde, lang geleden. Maar dit wist Saïdjah niet.’ Verderop
hoort Saïdjah mensen vertellen dat er ‘een nieuwe assistent-resident gekomen was,
omdat de vorige was gestorven’.33
De Stern-verteller construeert een fictionele wereld, met personages die hij
nadrukkelijk als fictioneel karakteriseert: ‘wat verdichtsel is in 't byzonder, waarheid
wordt in 't algemeen’.34 In die fictionele wereld situeert hij niettemin een persoon die
hij nadrukkelijk als reëel, als echt bestaand presenteert: zijn leven en werk in Lebak
is immers gedocumenteerd in tal van officiële geschriften die door de verteller als
reëel worden gepresenteerd. Er ontstaat met andere woorden een paradoxale
contiguïteit tussen figuren met een verschillende ontologische status.
Een subtiele variant van deze paradox ontstaat in het veertiende hoofdstuk: de
Stern-verteller roept zijn lezers op - ‘de velen die Havelaar gekend hebt’ - om
‘getuigenis te geven van zyn hart, gy allen die hem hebt gekend’.35 Deze oproep aan
de lezer suggereert dat de figuur wiens levensverhaal de verteller beschrijft, zich op
hetzelfde ontologische niveau bevindt als de toegesproken lezer van die vertelling.
Ook deze paradox draagt bij aan de hechting van fictie en werkelijkheid, de poëticale
kern van de roman Max Havelaar - wat in fictionele vorm daarin beschreven wordt,
moet immers door de lezer als werkelijkheid worden beschouwd.
De identificatie van Havelaar en Sjaalman volgt dezelfde logica: de identificatie
van narratieve instanties op verschillende verhaalniveaus vertoont een opwaartse
beweging, als het ware, van het ingebedde naar het hoogste verhaalniveau, en bij
uitbreiding van tekst naar samenleving. Deze hechtingsprocessen en de vooruitgaande
beweging die ze construeren, suggereren continuïteit tussen verschillende niveaus
en vallen in de structuur van de roman niet sterk op. De finale, geforceerde, hechting
van fictie en werkelijkheid - de sprong uit de fictie in het slot - valt echter des te
sterker op.
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De verborgen paradoxale circulariteit van de narratieve structuur dreigt de hechting
van fictie en werkelijkheid immers als een negatieve oneindigheid te construeren.
De narratieve circulariteit is te lezen als vormelijke reflectie van het noodzakelijke
falen van Eduard Douwes Dekker in de buitentekstuele werkelijkheid. De
onafwendbaarheid van Dekkers falen in de historische situatie waarin hij opereert,
vindt haar esthetische verwerking in de onoplosbare circulariteit van de narratieve
structuur. Het is precies deze correspondentie tussen fictie en werkelijkheid die in
de roman zelf verborgen moet blijven en die door de inbreuk van de verteller Multatuli
aan het einde van de roman aan het oog en het bewustzijn wordt onttrokken. De
verlangde hechting van fictie en werkelijkheid kan in laatste instantie slechts door
een schrijnende discontinuïteit worden geforceerd.

Besluit
Voortbouwend op de marxistische analyse van Anne-Marie Feenberg heb ik in deze
bijdrage getracht de symptomale leeswijze van Pierre Macherey toe te passen op de
roman Max Havelaar. Daarbij heb ik vooral aandacht besteed aan aspecten van de
roman die wijzen op een spanning tussen beweging en stilstand, met name de talrijke
paradoxen, de gedeconstrueerde binaire opposities, de opschortende retorische
strategieën en de narratieve breuk in het slot van de roman. Aangezien dergelijke
verschijnselen ook vanuit een poststructuralistisch perspectief geduid kunnen worden,
vertoont mijn analyse overeenkomsten met de poststructuralistisch geïnspireerde
analyses van Pieterse en Vervaeck. Ik tracht deze verschijnselen echter te interpreteren
vanuit een marxistisch perspectief, als symptoom van een contradictie tussen het
politieke streven naar verandering en de historische context, waarin deze verandering
niet te realiseren en evenmin te verbeelden is. Het inzicht dat de
mogelijkheidsvoorwaarden voor de nagestreefde verandering niet vervuld zijn, kan
in de roman niet expliciet worden uitgedrukt, maar de tekst draagt van deze
onmogelijkheid niettemin de sporen. De tekst zegt het zonder het te zeggen.
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Een nóg bonter aanzien...
Louis Paul Boon neemt afscheid van Multatuli
Kris Humbeeck
Wie Louis Paul Boon vergelijkt met Multatuli, maakt geen aanspraak op een prijs
voor originaliteit. Om te beginnen heeft Boon zichzelf meermaals met Multatuli
vergeleken, een vergelijking die hij steevast in zijn nadeel liet uitvallen. Zo toonde
hij zich bijna overdreven verguld, toen hij in 1973 als eerste laureaat de door het
Amsterdams Fonds voor de Kunst toegekende Multatuliprijs in ontvangst mocht
nemen. Dat hem, klein schrijvertje uit de fabrieksstad Aalst, zoveel eer te beurt mocht
vallen: Boontje kon het nauwelijks geloven! Voor Jeroen Brouwers hoefde zoveel
bescheidenheid niet. ‘Boon staat voor mij op eenzelfde onaanraakbare hoogte als
Multatuli’, oordeelde hij in 1979 in een tuitende lofrede voor de toen net overleden
schrijver.1 Voor dit Vlaamse ‘genie’ diende onverwijld een standbeeld te worden
opgericht op de Belgisch-Nederlandse grens, aldus Brouwers: ‘met zijn gezicht naar
Amsterdam gekeerd en met zijn kont naar Vlaanderen’, het nieuwe Boeotië, dat de
arme Boon, zoals vóór hem Guido Gezelle, ‘gehoond, gesard en al te lang over het
hoofd [heeft] gezien’.2
Heel wat zakelijker klonk Hella Haasse in de vijfde Louis Paul Boonlezing, die
zij op 13 oktober 1995 uitsprak onder de titel ‘Overeenkomstig en onvergelijkbaar’.
Met respectievelijk Max Havelaar (1860) en de twee boeken over de Kapellekensbaan
waren Multatuli en Boon volgens Haasse ‘volstrekt’ oorspronkelijk in de
Nederlandstalige literatuur van hun tijd; daarin kwamen ze alvast met elkaar overeen.3
Haar overtuiging dat de twee auteurs tegelijkertijd fundamenteel van elkaar
verschilden, voerde ze terug op hun tegengestelde karakters: zo romantisch-idealistisch
Douwes Dekkers sympathie voor het verdrukte volk was, zo nuchter en realistisch
was Boons beeld van de kleine man en van de massa, om wier beider lot hij zich
desondanks oprecht bekommerde. Boon was een allesbehalve simpele jongen des
volks, Multatuli een ingebeelde aristocraat:
Altijd zag hij als het ware zichzelf handelen in de rol van edele
mensenvriend; tegelijkertijd verplaatste hij zich graag in de veronderstelde
of te verwachten
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gevoelens van bewondering en dankbaarheid bij degenen aan wie hij zijn
denkbeelden openbaarde [...]. Verzet, opstand betekenden voor Multatuli
altijd actie van een bevlogen eenling (hijzelf of zijn literaire alter ego), de
geroepene, ‘behept met rechtsgevoel’, die in wezen niet behoort tot de
massa die hij zou willen opheffen uit nood en onwetendheid. [...] Havelaar
kent de mensen voor wie hij in het krijt wil treden [...] niet werkelijk; zij
zijn accessoires bij zijn optreden.4

Han Lammers reikt de Multatuliprijs uit aan Louis Paul Boon, 1973. Foto Rob Mieremet. Collectie
Nationaal Archief.

Het is een trefzeker portret en ik reken Haasses vergelijking van beide uiteindelijk
onvergelijkbare literaire grootheden nog steeds tot het beste wat over hen is
geschreven, maar op haar aanpak is niettemin wat af te dingen, zeker met betrekking
tot Boon. Zo ligt de focus in haar lezing vooral op Boons persoonlijkheid zoals die
vorm gekregen heeft in De Kapellekensbaan (1953) en Zomer te Ter-Muren (1956).
Zijn overige werken houdt Haasse in het licht van die specifieke
schrijverspersoonlijkheid die in de genoemde boeken ‘Boontje’ is gedoopt. Alsof
‘Boontje’ de literair-fictionele uitdrukking zou zijn van de essentie van de schrijver
en deze laatste in de boeken over de Kapellekensbaan eindelijk zou worden wat hij
in wezen altijd al was.
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Dit is een wel erg psychologiserende benadering van een literaire kwestie. Het lijkt
me juister om de introductie van de ‘kleine’ verteller Boontje in het oeuvre van de
‘grote’ auteur Louis Paul Boon te zien als onderdeel van een meer open,
literair-strategisch proces, waarbij de meest uiteenlopende factoren in het geding
zijn. Van dat complexe proces wil ik hier vooral de eerste momenten in kaart brengen,
ongeveer tot de totstandkoming van de boeken over de Kapellekensbaan.

Boons kennismaking met Multatuli: het romantisch-visionair
schrijverschap
Ten laatste in 1930 heeft Boon kennisgemaakt met het werk van Multatuli; op 1 mei
van dat jaar vermeldt hij diens naam voor het eerst. Dat gebeurt in een lijstje met
dertig favoriete schrijvers,5 dat deel uitmaakt van een kleine correspondentie van de
achttienjarige Louis Boon met Karel Colson, de eerste grote vriend uit zijn jeugd. In
de meeste brieven doet Boon erg zijn best om zich te onderscheiden van zijn
correspondent. Colson stamt evenals hij uit de katholieke kleinburgerij, maar volgens
de zelfverklaarde communist en artiest Louis is Kareltje er niet in geslaagd
daadwerkelijk afstand te nemen van zijn benepen milieu. Zijn in eigen perceptie
behoorlijk wereldwijze vriend slaat hem daarom om de oren met een verbluffende
kennis van de wereldliteratuur. Louis kan Kareltje de lectuur van Dante en Cervantes
aanraden, maar ook Zola, Rilke en Upton Sinclair zijn volgens hem een probaat
middel tegen provinciaalse enggeestigheid, om maar te zwijgen van de groten uit de
moderne Scandinavische en Russische literatuur. Later zal de autodidact Boon
Dostojevski's stadsroman Aantekeningen uit het ondergrondse (1864) bij herhaling
hét boek van zijn jonge jaren noemen. Misschien mogen we zijn voorliefde voor
schrijvers die in fictie de confrontatie aangaan met de grote stad en bij uitbreiding
de moderniteit, wel de rode draad noemen in het verder poëticaal nogal heterogene
lijstje.

Boeken als zwiepende zweepslagen
Naar eigen zeggen was het ook de confrontatie met het moderne leven die Boon
aantrok in Frederik van Eeden. Het ging er voor hem om dat de vrijgevochten kleine
Johannes aan het slot van de naar hem genoemde roman ‘de zware weg inslaat naar
de grote, duistere stad, waar de mensheid was en haar weedom.’ De Vlamingen Stijn
Streuvels en Karel van de Woestijne zijn vermoedelijk om heel andere re-
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denen op het lijstje gekomen. Boons jeugdwerk doet veronderstellen dat hij lessen
wilde trekken uit hun beider stijl, al speelde in het geval van Van de Woestijne ook
de fascinatie voor diens getroebleerde ziel een rol. En dan is er dus Multatuli, over
wie een tweede grote jeugdvriend later heeft beweerd dat Boon in die tijd helemaal
vol van hem was. Of toch van Max Havelaar.6 Ander werk van Multatuli heeft Boon
ook later kennelijk niet gelezen.
Wat heeft de beginnende schrijver zo interessant gevonden aan de Max Havelaar
en Multatuli? De roman kan bezwaarlijk worden getypeerd als een confrontatie met
de grote stad of met de moderniteit in haar concrete verschijningsvormen, al was
Multatuli op zijn geheel eigen wijze, namelijk in zijn volgehouden streven naar een
autonoom schrijverschap, natuurlijk wel buitengewoon modern. Was het vooral een
kwestie van stijl? Een mogelijk antwoord - hoe speculatief ook - vinden we in een
tweede brief aan Karel Colson:
Later, als ik zal groeien, in kragt van woorden, en sgerpheid van pen, zal
ik m'n boeken over de wereld slingeren als zwiepende zweepslagen.
Denkers en wijsgeren heb ik gelezen: en ik zie het verkeerde van hun
stellingen, maar moest ik dit alles nu reeds sgrijven, het zou alleen nog
maar gestamel zijn.
Ik heb ideeën over oorlog en vrede, nasieonalisme en inter-nasieonalisme,
kapitaal en arbeid, geloof en bijgeloof, God en Godsdienst,
Staatshuishoudkunde en politiek, kunst en volksopleiding, enz. enz.7
Met onmiskenbaar Multatuliaans pathos verkondigt Boon hier als schrijver en
kunstenaar een stempel te willen drukken op het innerlijke leven van de gemeenschap,
de denkbeeldige gemeenschap ‘Vlaanderen’, en bij uitbreiding de hele mensheid.
Maar dat is nog te zwak uitgedrukt. De zelfverklaarde artiest Boon werpt zich op als
een halve profeet en een hele gids van de massa, om te beginnen dus van zijn eigen
volk. Met die verheven invulling van zijn ‘roeping’ als schrijver en het niet minder
verheven zelfbeeld dat ermee correspondeert, sluit Boon aan bij een
verhevigd-romantische strekking van de literaire Vlaamse Beweging. Wellicht waande
hij zich zelfs de grote Vlaamse schrijver die door Prosper van Langendonck was
aangekondigd en die de revolutionaire leidsman Paul van Ostaijen wellicht gemeend
had te zijn, toen hij Het Sienjaal (1918) openbaarde. Van diens ‘humanitair
expressionisme’ - dat Van Ostaijen zelf enkele jaren later al verwierp - was de
beginnende schrijver Boon een late, onvermijdelijk door scepticisme en cynisme
aangetaste, erfgenaam. Maar vooral het gekwetste idealisme en gespeelde hedonisme
en nihilisme van sommige expressionis-
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tische gangmakers uit het recente verleden spraken hem aan, alsmede een sfeer van
desillusie en tragisch heldendom. Niet voor niets citeerde hij in een brief aan Colson
Wies Moens, die zeven jaar eerder in het gedicht ‘Bloeimaand’ had geschreven:
Eens was ik geroepen voor een recht leven,
als een kanaal tussen hoge bomen, windstil en klaar.
Maar het avontuur sloeg mijn leven stuk...8

Een gevoel van nietigheid en de sensatie van het grootse
In de ‘idealist’ Moens zag Boon het type kunstenaar dat hem mateloos fascineerde.
Alleen in pijn en lijden kon het ware inzicht aanbreken in het menselijk bestaan in
het algemeen en in de concrete situatie waarin men zich bevond, in het bijzonder.
Om als geestelijk leidsman van zijn volk op te treden, diende men dan ook offerbereid
te zijn. Aan Colson vertelde Boon dat hij wel eens de kruisweg deed in een kerk van
zijn geboortestad.9 Niet omdat de wereld voor hem pas betekenis zou krijgen in het
licht van een Goddelijke Schepper en Verlosser, maar omdat hij zich als moderne
mens probeerde in te leven in de zoon van God, die onnoemelijk had geleden, aan
het kruis was gestorven en uit de dood was opgestaan om alle mensen te ‘verlossen’.
In de erfzonde geloofde Boon net zo min als in de hemel, maar dat hij als artiest
geroepen was om het volk uit zijn morele en materiële ellende te bevrijden, was de
kern van zijn artistieke credo.
Net als Multatuli zag de jonge Boon iets van een ‘Messias’ in zichzelf, maar vanaf
het allereerste begin was er een wezenlijk onderscheid tussen beide schrijvers. Dat
blijkt bijvoorbeeld uit ‘De avend vraagt u’, een fragment uit de hoogstwaarschijnlijk
onvoltooid gebleven roman Onbekende stad. Hierin gaat de protagonist net als de
kleine Johannes naar de grote stad om er het leed van het arme volk te helpen dragen.
Multatuliaans proza dat aankomt als een zwiepende zweepslag kan men Onbekende
stad echter niet noemen, daarvoor zit er te veel twijfel en onzekerheid in het verhaal.
Ook is er de suggestie van ultieme vergeefsheid en baadt de roman in een existentiële
weemoed die haaks staat op de daadkracht en vastberadenheid van de Held van
Lebak. Dat alles heeft allicht te maken met het verschil in persoonlijkheid tussen
Multatuli en Boon.
In zijn verhouding tot anderen stelt Multatuli zich vaak op als een aristocraat van
de geest, een mens met een exceptionele innerlijke beschaving, wiens besef van mo-
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rele superioriteit een tegenwicht krijgt in zijn eindeloze compassie met het ‘gewone’
volk, waarboven hij zich verheven voelt. In zijn gedachten staat de schrijver van
Max Havelaar op zo grote afstand van het verdrukte en lijdende volk waarvoor hij
schrijft, dat hij het niet kan zien als een verzameling concrete individuen met
specifieke trekken en grote onderlinge verschillen. Het scheelt niet veel of hij beeldt
de onderdrukte Indiër af als een manifestatie van de goede wilde die wordt uitgebuit
door perfide leiders van eigen bloed, terwijl het koloniale bestuur verzuimt zijn plicht
te doen.

Johan Braakensiek, ‘Een zaaier ging uit om zaaien’, in: De Amsterdammer, 1 mei 1940. Collectie
Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

Dit alles is anders bij Boon en het is geen toeval dat de protagonist van ‘De avend
vraagt u’ enerzijds verklaart zich deel te voelen van de massa en anderzijds bekent
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van die massa te walgen.10 De in potentie bevrijdende kracht van de moderne
volksmassa's fascineert hem, maar de individuen die de massa vormen, stoten hem
tegelijkertijd af, omdat hij weet dat ze net zo min als hijzelf van nature goed zijn.
Boons vroege proza is doordrongen van het besef dat de mens een zondig wezen is
en van nature een mengsel van goed en kwaad, dit wil zeggen van
rationeel-opbouwende en irrationeel-destructieve krachten. In een vergevende God
en een persoonlijk hiernamaals gelooft Boon niet, evenmin in de idee dat de wereld
zich door de tijd heen ontwikkelt in de richting van een aards paradijs. Hij vindt
evenwel troost in de gedachte dat de ware artiest in zijn meest begenadigde momenten
boven zijn menselijke kleinheid uit kan groeien en in een heldhaftige worsteling met
de duistere elementen in zichzelf en de anderen toch verlichting, inzicht en misschien
zelfs ‘verlossing’ kan bereiken, in ieder geval in geestelijke zin. Op die manier hoopt
de beginnende schrijver het gewone volk alsnog de weg naar een zinvolle toekomst
te kunnen wijzen.
Dit is het spanningsveld waarbinnen Boon in de jaren 1930 in Multatuli's
voetsporen probeerde te treden, heen en weer geslingerd als hij werd tussen een soms
bijna masochistisch gevoel van nietigheid en de sensatie van het grootse. Beide
vormen van romantisme - de in moedeloosheid badende late romantiek van Van de
Woestijne en het wereldverbeterende enthousiasme van de volksvriend Multatuli worden in Boons vooroorlogse werk in een wankel evenwicht gehouden in een pose
van absoluut mededogen met de dwaze massa. Die bijna ‘mede lijdende’ opstelling
tegenover het weedom van de in grote steden opgehoopte mensenkuddes, maar ook
de verscheurende vraag of hij als schrijver nu een profeet van zijn volk is dan wel
iemand die uiteindelijk even klein, bijziend en onmachtig is als alle andere mensen,
vinden we behalve in Onbekende stad eveneens terug in Boons officiële debuutroman
De voorstad groeit (1943) alsook in de kunstenaarsroman Abel Gholaerts (1944), in
aanleg Boons meest Multatuliaanse boek.
Het is opmerkelijk hoe Boon in deze periode, waarin hij voor het eerst echt als
schrijver optreedt in de publieke ruimte, met overgave ‘de man die onnoemelijk
geleden heeft’ speelt. Als hij in het najaar van 1942 met De voorstad groeit de Leo
J. Krynprijs in de wacht sleept, komt Lode Vanhaelst de ‘debutant’ interviewen. In
zijn verslag wijst de journalist op het contrast tussen Boons jonge, kwieke vrouw en
de in een ‘schemerige zitkamer’ wachtende laureaat, ‘eenvoudig en zwijgzaam met
[...] droefgeestige oogen’.11
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Het boek dat er nooit kwam: Abel Gholaerts. Het genie
Om de revelatie van zijn ‘genialiteit’ te stimuleren zet Boon begin 1942, terwijl hij
nog volop bezig is aan De voorstad groeit, het eerder vermelde Abel Gholaerts in
de steigers. Met die roman wil hij een gooi doen naar visionaire grootsheid door zich
helemaal in te leven in de psyche van de waanzinnig-geniale kunstenaar Vincent van
Gogh. Door eerst op papier af te dalen in het duister van de grote stad en de diepste
krochten van de menselijke ziel, hoopt de immer aan zichzelf twijfelende, door
donkere gedachten gekwelde schrijver daarna als vanzelf op te stijgen naar het licht.12
Als een tweede Vincent dan wel een nieuwe Multatuli zal hij uit zichzelf verrijzen,
om na het in zijn ogen te krachteloze De voorstad groeit eindelijk zijn ‘boeken als
zwiepende zweepslagen over de wereld te slingeren’!
Wanneer eind mei 1944 Abel Gholaerts. Het talent verschijnt, oordelen de critici
- terecht - dat Boons visie op het leven er sinds zijn debuut nog een flink stuk grauwer
op is geworden. De schrijver zwijgt over het geplande vervolgdeel Abel Gholaerts.
Het genie, waarin hij zijn visionaire vermogens aan de wereld had moeten openbaren.
Dat tweede, zonnige deel zal hij nooit schrijven, omdat hij er de kracht niet voor
vindt en omdat hij zich gaat schamen voor het wereldvreemde karakter van zijn
project. Maar dat betekent nog niet dat Boon zijn visionair-romantische poëtica dan
al opgeeft en resoluut afscheid neemt van Multatuli. Juist het tegendeel blijkt het
geval te zijn.

Drie idealistische romanprojecten
Na het Duitse debacle bij Stalingrad, voorjaar 1943, meende Boon opeens de
ondergang van de wereld zoals men tot dan toe kende in het verschiet te zien liggen,
en in een opwelling van humanitair-expressionistische koorts tekende hij drie
romanprojecten uit die elk op eigen wijze een mogelijke Opstanding van de Mens
veronderstelden. In een eerste roman - die na meerdere herwerkingen onder de titel
Vergeten straat (1946) gepubliceerd zou worden - wilde Boon, tegen de achtergrond
van het moderne leven in de grote stad, de mogelijkheid beproeven van een utopische
gemeenschap van vrije individuen. Een halfjaar later plande hij een boek dat naar
de hoofdfiguur ‘Madame Odile’ zou gaan heten en waarin hij de ondergang van de
kleinburgerij in een provinciestad alsmede de onstuitbare opgang van het socialisme
in de geïndustrialiseerde wereld probeerde te schetsten. In de lente van 1944 ten
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slotte, begon de visionaire kunstenaar aantekeningen te maken voor een zogenaamde
Oorlogsbijbel. De idee daarbij was dat de mens een apocalyptisch hoogtepunt van
verdierlijking had bereikt en daarom wel uit het Kwaad en het Duister moest opstaan.
Een nieuwe âge d'or daagde voor de mensheid; met een andere mogelijkheid hield
Boon in het zicht van de bevrijding niet eens rekening. De mens moest alleen nog
bewust gemaakt worden van de historische situatie waarin hij zich na twee
wereldoorlogen bevond én het juiste signaal krijgen. Precies daartoe voelde Boon
zich toentertijd (meer dan ooit ziener en profeet) geroepen.
Geen van deze drie verhalen zou de oorlog overleven. Ze liepen alle stuk op de
dagelijkse realiteit, zoals ... een maagkwaal. Achter zijn schrijftafel mocht hij zich
dan wel verbeelden autonoom werelden te scheppen, in het dagelijkse leven was
Boon een gemakkelijk slachtoffer van meer uitgekookte medemensen zoals het gilde
der witte jassen, en uiteindelijk van ‘het systeem’. Om die narcistische krenking te
bezweren, ging hij enigszins Chaplineske verhalen schrijven als ‘Maagpijn’ (1944)
en - toen hij kort na de bevrijding een uitleenbibliotheek begon en door zijn klanten
meer wel dan niet werd bedrogen - ‘Uitleenbibliotheek’ (1945).13 Hij voegde daarmee
een nieuwe humoristische toonaard toe aan zijn werk, maar bleef zijn vertellingen
met absoluut gezag dirigeren. Hoe zwak Boontje ook was in zijn gewone bestaan,
in zijn fictie kon er voorlopig maar één de baas zijn: Louis Paul Boon, de nieuwe
Multatuli. In de publieke ruimte leefde het beeld van de schrijver die veel leed te
dragen had, intussen voort.

Een duivelse tegenhanger van Multatuli's Fancy
Naast persoonlijke factoren als lichamelijke aandoeningen, kleine fobieën en
neurasthenische ongemakken, was het vooral de grote wereld die Boon ertoe noopte
zijn literatuuropvattingen drastisch bij te stellen. Om te beginnen bleek zijn geloof
in de dageraad van het socialisme en de komst van een âge d'or al snel na de
bevrijding op niets te berusten. Tijdens de bezetting had Boon behalve in het linkse
verzet ook enige hoop gesteld in het communisme om de modernisering van de
wereld in andere en betere banen te leiden dan het liberaal-kapitalisme voor de oorlog
had gedaan. Nu drong het echter tot hem door dat de USSR slechts streefde naar
macht en de westerse communistische partijen totaal ondergeschikt maakte aan de
belangen en ambities van het socialistische moederland. Toch verhinderde zijn
wantrouwen jegens partijen en ideologische systemen de schrijver niet contact
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te zoeken met de KPB en deze stalinistische partij zijn diensten aan te bieden.
Zodoende kon hij in juli 1945 als redacteur aan de slag bij het partijdagblad De roode
vaan, waar hij spoedig ervoer dat hij slechts een radertje was in een machine die hem
nog minder aanstond dan hij al had gevreesd. Keer op keer zou Boon moeten ervaren
dat zijn verlangen om en groupe weerstand te bieden tegen de beklemmende gang
van zaken in de wereld, uitdraaide op een ontgoocheling. Dat bracht hem ten slotte
tot het inzicht slechts een kwetsbare eenling te zijn in een wereld van barbaren.
Dergelijke frustraties en de eruit voortvloeiende nederigheid heeft de geharde
individualist Multatuli zichzelf altijd bespaard.
De naoorlogse realiteit dwong Boon ertoe te erkennen dat hij zwak was naar
lichaam en geest. Als visionaire artiest bleek hij zelfs in zijn meest lucide momenten
ziende blind te zijn geweest en schone illusies voor waarheden te hebben versleten.
Dat besef leidde in eerste instantie tot een ingrijpende heroriëntatie van twee van de
drie visionaire romans waaraan hij na ‘Stalingrad’ was begonnen. Zo zou hij het
utopische experiment Vergeten straat omturnen in een antiutopie, waarin het
destructieve karakter Roza - een bijna duivelse tegenhanger van Multatuli's Fancy centraal kwam te staan. Als Roza in de definitieve versie iéts duidelijk maakt, dan
is het wel dat al te hoge idealen en naïeve maatschappelijke hervormingsprojecten
op oncontroleerbare wijze het geweld dat van nature in elke mens schuilt, naar buiten
doen breken. Accidents will happen, maar bevlogen utopisten en zelfverklaarde
verlossers veroorzaken regelrechte rampen.14 Multatuli was zo'n verlosser.

Een laatste oprisping van Multatuliaanse verontwaardiging
Met de erkenning van het onuitroeibare ‘kwaad’ in de mens als uitgangspunt voor
elke poging om de wereld een beetje leefbaarder te maken, zette Boon alvast op
inhoudelijk vlak een omgekeerde hemelvaart in. Hij daalde af uit de hemel der
romantische ideeën, waar hij al die jaren aan de zijde van de idealist Multatuli had
vertoefd, naar het leven zoals het leven was. In de herwerking van zijn Oorlogsbijbel
kreeg die omgekeerde hemelvaart ook formele consequenties. Inspelend op de
naoorlogse situatie, die haaks stond op wat hij tijdens de bezetting in het vooruitzicht
had gesteld, opteerde de schrijver voor een extreme make-over van zijn
oorspronkelijke roman. In plaats van om een soort bijbel die de Opstanding van de
Mens profeteerde, schreeuwde de wereld immers om een boek dat de dwaze mens
ervan kon weerhouden om nog meer geweld te ontketenen dan hij al gedaan had in
Hiroshima en
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Nagasaki. Nog altijd was de opzet dus de lezer te confronteren met een fysiek,
psychisch en moreel gehavende wereld, maar de au fond geruststellende logica van
zijn Oorlogsbijbel, de idee dat de mens tijdens de laatste oorlog een absoluut
dieptepunt inzake onmenselijkheid had bereikt en dat de slinger nu wel de andere
kant op móest gaan, had Boon onder druk van de omstandigheden moeten prijsgeven.
Het kon blijkbaar altijd erger en zelfs de finale ondergang van de wereld was sinds
het einde van de oorlog niet langer meer zuivere fantasie, maar een reële mogelijkheid.
Daarom was het zaak vooreerst de fundamenteel ontwrichte tijd te overleven.15 Dat
kon volgens Boon alleen maar als de hoogtechnologische mens bereid was het kwaad
dat hij tijdens de oorlog had aangericht, als het zijne te herkennen, en daarmee het
irrationele in de moderne rede.

Omslag van Louis Paul Boon, Mijn kleine oorlog (1947). Particuliere collectie.

Conform de drastisch gewijzigde opzet van zijn boek heeft Boon in Mijn kleine
oorlog (1947) geopteerd voor een bijna onpersoonlijke registratie van de desastreuze
effecten die de wereldbrand op hemzelf en op zijn omgeving had. Zijn oorlogsroman
bestaat uit louter chronologisch geordende verhaaltjes, die slechts bijeengehouden
worden doordat ene Louis - in wie overduidelijk veel zit van Boon - ze allemaal
vertelt. Als om de lezer, door de psychologisch-realistische roman geconditioneerd,
te ontregelen worden die verhaaltjes afgewisseld door tientallen cursief gezette
anekdotes, losse notities en overpeinzingen. Die jazzy schriftuur kan echter niet
verhullen dat Boon het er moeilijk mee had de apocalyptische logica van zijn
oorspronkelijke project helemaal op te geven. In het eerste ‘hoofdstuk’ voelt hij zich
nog verplicht het idealistische concept van zijn Oorlogsbijbel te ironiseren en aan
het slot van zijn roman barst zijn verteller opeens uit in heilige verontwaardiging
over de godvergeten dwaasheid van zijn medemensen. Dan komt de profeet Boon
weer het toneel op, de verheven moralist, die zich scherp van de massa onderscheiden
weet en haar
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vanuit een onwankelbaar gevoel voor rechtvaardigheid een geweten wil schoppen.
Er valt veel voor te zeggen om dit in kapitale letters gezette pathetische appel aan
alle mensen van goede wil het meest Multatuliaanse moment in Boons oeuvre te
noemen. Het is hoe dan ook een laatste extreem hevig oplaaien van zijn
romantisch-visionaire schrijverschap. Wanneer Multatuli aan het slot van Max
Havelaar zijn personages een voor een van de scène stoot, dan is die geste slechts
de ultieme ironische bevestiging van een traditionele opvatting over auctorialiteit.
In Mijn kleine oorlog gaat het om een kortstondig herstel van een onherroepelijk
aangetaste auctorialiteit, zoals hieronder verduidelijkt zal worden. De neerdaling van
Louis Paul Boon op aarde en het afscheid van Multatuli zijn definitief ingezet.

Een kritische dialoog met Multatuli
Ook nu hij alle messianisme en Multatuliaanse pathos afzweert, wil Boon via zijn
fictie het innerlijke leven van de gemeenschap blijven beïnvloeden; een zuiver
esthetische literatuur die zich vermeit in schoonheid of het eeuwig-menselijke, zal
nooit aan hem besteed zijn. De schrijver is zich er terdege van bewust dat nieuwe
literaire strategieën moeten worden ingezet om het publiek te confronteren met de
fysieke, psychische en morele effecten van de oorlog en de penibele situatie waarin
de mens sindsdien verkeert. De herwerking van zijn Oorlogsbijbel is een eerste,
aanvankelijk zuiver intuïtief experiment met een ander soort verhalen vertellen dan
wat Boon sinds de vroege jaren dertig voor ogen stond. Het is dan ook geen toeval
dat hij in de marge van de eindredactie van Mijn kleine oorlog zijn afscheid van
Multatuli voorbereidt. Een cruciale datum in dit proces is 23 september 1945. Die
dag gaat in het weekblad Zondagspost Boons artikelenreeks ‘Gij zult slechts
meenemen wat gij dragen kunt’ van start.
De eerste aflevering heeft de opvallend idealistisch klinkende titel ‘Wekroep tot
de soortgenoten’, maar zet beetje bij beetje het discours van het visionaire, alwetende
en profetische vertellen à la Multatuli op losse schroeven. Wat traditioneel
geassocieerd wordt met auteurschap, en in de romantiek tot zijn paroxisme is gevoerd
in het begrip ‘genialiteit’, raakt hier volkomen ontregeld. Zo poneert Boon dat het
toeval de mens die de werkelijkheid pretendeert te kunnen overzien, of die het bestaan
tot in zijn diepste lagen denkt te kunnen doorgronden, doorgaans lelijk parten speelt.
Vroeg of laat confronteert het ‘noodlot’ zo'n helderziende met wat hij over het hoofd
zag, of niet durfde of wilde opmerken. Daarom roept Boon de lezers op
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wondere dromen te verzamelen die deuren openen naar het onbekende, dromen die
bijvoorbeeld een voorspellend karakter lijken te hebben en derhalve verontrustend
zijn. De fascinatie voor dit verontrustend wonderlijke voert Boon in zijn beschouwing
naar ‘HET ONDERBEWUSTE ... o het onderbewuste dat God en Duivel en het boek
Genesis en het orakel van Delphi en het Boek der Openbaring is, alles samen ... en
dat ons in de slapelooze uren van den nacht gedachten aanbrengt die, het is
beschamend het te moeten zeggen, maar het is de bloote waarheid, die ons tot genieën
stempelen’.16 Even lijkt Boon te vervallen in het ons bekende romantische discours
van visionaire alwetendheid en bovenmenselijke scheppingskracht, maar de genialiteit
waarvan sprake is, blijkt bij nader inzien van een buitengewoon banale soort te zijn.
Want welbeschouwd is elke mens een genie volgens de schrijver van ‘Wekroep tot
de soortgenoten’.
Tot deze uitspraak was zijn verhouding tot de massa altijd enigszins dubbelzinnig,
ook al mat Boon zich niet de morele superioriteit toe die Multatuli claimde. Al in
zijn vroegste fictie verklaarde hij weliswaar zich deel te voelen van de massa, maar
in zijn verlangen om op grond van een heldere visie daaraan leiding te geven, steeg
de schrijver occasioneel boven die massa uit. Dat fundamentele verschil tussen het
bijwijlen geniale ik en de per definitie minder briljante massa wordt in het
programmatische ‘Wekroep tot de soortgenoten’ uitgewist. Als wezens die zich nooit
ten volle bewust kunnen zijn van de werkelijkheid en die onontkoombaar van tijd
tot tijd met toeval en noodlot te maken krijgen, heten alle mensen hier - zonder
uitzondering - in staat tot verrassende interpretaties van de wereld:
Hebt ook gij niet reeds gedachten gehad waar iedereen verbaasd over stond
en waarvan ge toch niet hebt durven bekennen dat ze u 's nachts in den
schoot zijn gevallen lijk rijpe vruchten aan een boom? [...] Wij allen die
leven lijk een wervelwind ... zittend op een trein-w.c. en rechtstaande aan
het buffet-froid van een 3de klas-wachtzaal en neerliggend in bedden die
van vreemdheid kraken ... en die oogen hebben moe van zien en ooren
moe van hooren en handen moe van aan te raken [...] wij moeten onze
geestelijke kinderen haastiglijk afwerpen en hebben niet den tijd om er
rond te dralen tot ze zichzelf behelpen kunnen, wij kunnen slechts wat
zout in handen houden.17
Te veel van deze vreemde ‘schoonheid’ glipt ons in het moderne bestaan tussen de
vingers, aldus Boon, die de eerste aflevering eindigt met een uitnodiging aan zijn
lezers om de ogenschijnlijk kleine, onbelangrijke dingen in hun leven te noteren,
althans die wonderlijke dingen die ons de wereld op een andere manier leren zien
dan
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we gewend zijn. Met dat noteren begint Boon alvast zelf, en onder zijn pen zal zijn
artikelenreeks uitgroeien tot een kleine bloemlezing van merkwaardige toevalligheden
die hij zelf heeft meegemaakt, die mensen uit zijn entourage hem signaleren of die
door onbekenden worden gemeld. Daarmee treedt een heel andere verteller naar
voren dan degene die we kennen uit de vroege romans van Boon.
In ‘Gij zult slechts meenemen wat gij dragen kunt’ is niet langer sprake van een
in pijn en lijden op het leven veroverde waarheid of van een grootse visie die het
vertellen als het ware programmeert. Schijnbaar lukraak worden hier kleine, disparate
feiten en gebeurtenissen geregistreerd, waarbij het er niet eens toe doet of de verteller
ze zelf ervaren heeft of niet, zolang ze de vertrouwde werkelijkheid maar vanuit een
ongewoon perspectief laten zien. Boon kapt in deze ‘stukjes’ met een vorm van
verhalen vertellen die haar overtuigingskracht ontleent aan de illusie dat de schrijver
in de ‘scheppingsdaad’ uitstijgt boven de massa en in staat is, omdat hij zogenaamd
onnoemelijk geleden heeft, dingen te zien en te laten zien waarvoor gewone
stervelingen blind zijn. De suggestie is dat men ook zomaar over het leven kan
vertellen zoals dat zich per toeval aanbiedt, met alle inconsequenties en
onduidelijkheden die aan het bestaan inherent zijn. Deze andere soort van verhalen
vertellen - zonder voorbedachte idee, zonder helder zicht op waar het allemaal op
uit moet draaien - zou Multatuli waarschijnlijk, ondanks het ironisch-speelse karakter
van zijn eigen Max Havelaar, hebben afgedaan als onverantwoord frivool. En
inderdaad, in vergelijking met het proza van Onbekende stad, De voorstad groeit en
Abel Gholaerts is de reeks ‘Gij zult slechts meenemen wat gij dragen kunt’ van een
bedrieglijke lichtheid. Deze kleine vertellingen kunnen gemakkelijk worden verward
met vanuit literair oogpunt zeer beperkte ‘cursiefjes’. Dan gaat men echter, behalve
aan het poëticale belang van deze reeks, ook voorbij aan de ironisch-provocerende
anti-Multatuliaanse titel van de reeks.

Definitief afscheid van het Multatuliaanse vertellen
Met ‘Gij zult slechts meenemen wat gij dragen kunt’ kwam een kritische dialoog
met Multatuli op gang die de omgekeerde hemelvaart van Boon zeker niet heeft
afgeremd. Toen op 30 december 1945 de laatste aflevering van de reeks verscheen,
had de zoektocht naar nieuwe literaire strategieën om de wereld vorm te geven, al
een minder intuïtief karakter dan tot dan toe het geval was. Katalysator in dat
ontromantiseringsproces waren de literatuur- en kunstkritische bijdragen die Boon
vanaf najaar 1945 schreef voor de communistische partijkrant De roode vaan (en
die hij vanaf
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de zomer van 1946 zou publiceren in het extreemlinkse weekblad Front). Met in ons
taalgebied baanbrekende bijdragen als ‘Roman-vorm’ nam hij eind november een
voorsprong op zijn eigen praktische experimenten met het genre, maar soms liep de
theorie bij hem achter op de praktijk, bijvoorbeeld toen hij nauwelijks een maand
later, naar aanleiding van een overzichtstentoonstelling van Van Gogh in Amsterdam,
nog eens helemaal opging in de mythe van de uit zijn waanzin opgestane
kunstenaar-god. Evenals voor de expressionistische dichter Paul van Ostaijen waren
de radicale vernieuwingsbewegingen in de beeldende kunst van de vroege twintigste
eeuw van doorslaggevend belang voor Boons verdere ontwikkeling als fictieschrijver.
De betekenis van het surrealisme voor zijn afscheid van Multatuli is in dit verband
moeilijk te overschatten.

De kritische dialoog met Multatuli voortgezet
Had Boon in Mijn kleine oorlog en de artikelenreeks al afstand genomen van het
romantisch-visionaire schrijverschap à la Multatuli, de schrijver van Max Havelaar
bleef voor hem een belangrijk referentiepunt. Omdat hij voor zijn broodwinning
afhankelijk was van de KPB, kon Boon in poëticale discussies ook maar beter
Multatuli inzetten om zijn punt te maken dan zijn nieuwe inspiratiebron: de sporadisch
door de Partij aangehaalde, maar ook enigszins door haar gewantrouwde surrealisten.
Refereren aan Multatuli deed Boon onder meer in een wat mysterieuze
‘radiotoespraak’, waarvan de tekst begin 1947, toen hij al een halfjaar niet meer aan
die krant meewerkte, werd afgedrukt in De roode vaan. Er was in te lezen dat
maatschappij- en cultuurkritische auteurs als Willem die Madocke maecte, Magister
Nivardus, Desiderius Erasmus en Thomas More hun verhalen nog in een gefantaseerde
wereld hadden kunnen situeren zonder ook maar een greintje aan geloofwaardigheid
in te boeten. ‘Voor de moderne schrijver moet het echter faliekant uitdraaien, zijn
toevlucht nog steeds tot dergelijke maskerades te nemen’, aldus Boon.18 En hij
vervolgde:
De wereld-leidende figuren zijn ons allen te goed bekend - dagelijks zien
wij hun foto's in de bladen en horen wij hun stem in de radio - om ze nog
doeltreffend, voor koning Nobels rechtspraak te brengen, aangekleed als
Belijn het schaap, en Carcofas de ezel. Voor Multatuli was het onmogelijk
zijn Max Havelaar te situeren in een ‘Land dat niet bestaat’.19 Dat land
bestond wel, en het was zijn bedoeling er ons aller ogen op te richten.
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Boons ‘radiotoespraak’ mondde uit in een oproep aan alle schrijvers die de vrijheid
van het woord hoog in het vaandel hadden, om zich te verenigen in een soort
schrijversvakbond. Deze leek het perfecte tegendeel van de officiële schrijversbond
in de USSR, wat kan verklaren waarom het bij deze ene bijdrage is gebleven. Wat
de situatie nog ironischer maakt, is de wetenschap dat Boon op datzelfde moment
een bijzonder eigenzinnige bewerking van de Reynaert als feuilleton publiceerde in
Front. Het project was halverwege 1946 opgezet om de reactionaire krachten in het
naoorlogse België te hekelen, maar het werd hoe langer hoe moeilijker voor de
schrijver om in zijn Reynaert te verzwijgen dat de KPB eigenlijk geen redelijk
alternatief bood voor de burgerlijke restauratie en de dreiging van een rechts-katholiek
regime. Als functionaris van de Partij der Strijdende Volksmassa's kon Boon in dezen
uit eigen ervaring spreken.20
Halverwege juli 1946 werd Boon ontslagen als redacteur van De roode vaan, bijna
daags nadat hij de eerste en dus meteen ook laatste aflevering van zijn
Reynaert-bewerking in de communistische partijkrant had laten afdrukken.
In maart 1947 stapten de communistische ministers op uit de Belgische regering
en in een sfeer van ideologische zuivering en financiële bezuinigingen werden nog
geen jaar na Boons gedwongen vertrek drie andere lastige elementen uit de redactie
van De roode vaan verwijderd. In mei 1947 ontmoetten de ontslagen redacteuren
elkaar in het Waals-Brabantse Rosières, waar de schrijver met zijn gezin en enkele
vrienden kampeerde. Ver van de drukke stad werd er gedebatteerd over het
‘democratisch centralisme’ van de KPB, dat alle tegenstemmen smoorde, alsook
over de toekomst van het socialisme, die er bij het bedenken van de roman ‘Madame
Odile’ nog zo rooskleurig uit had gezien. Deze keer bedwong Boon de neiging om
de discussie naar zijn hand te zetten. Alvast op één punt had hij zijn politieke visie
immers grondig moeten bijstellen: wat tegen het eind van de bezetting nog een
onstuitbare opgang van het socialisme had geleken, was uitgedraaid op een gestage
neergang. Sindsdien zag Boon het allemaal niet meer zo helder in.
Een klip-en-klare oplossing voor de naoorlogse ontreddering kon Boon in mei
1947 niet bedenken en daarom leek het hem het beste nauwlettend te registreren wat
er nu precies omging in de wereld. In feite was hij daar al mee begonnen in de reeks
stukjes die qua thema en vertelwijze in het verlengde lagen van Mijn kleine oorlog
en samen zijn ‘illegale boek’ boek vormden - ‘illegaal’ omdat de stukjes vaak ingingen
tegen de officieel geldende werkelijkheidsinterpretatie zowel in de burgerlijke
maatschappij als binnen de KPB. Misschien was het tijdens de discussies waarbij hij
zich op de achtergrond hield, dat Boon op het idee kwam om zijn thans misplaatste
visi-
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onaire tijdroman ‘Madame Odile’ symbolisch aan stukken te scheuren en die stukken
vervolgens te monteren in zijn ‘illegale boek’. In ieder geval verscheen het eerste
tastbare resultaat van dat grensverleggende literaire experiment op 20 juli 1947 in
Front. Nog geen twee maanden later publiceerde datzelfde blad het stukje ‘Over
alles een kruis’, waarmee nog eens vijfeneenhalf jaar later De Kapellekensbaan of
de 1ste illegale roman van Boontje zou openen.
In ‘Over alles een kruis’ gaat de zon rood onder, terwijl ergens een schaap
droefgeestig blaat en de verteller van het boek, die tevens de fictionele auteur is van
het verhaal over Madame Odile, zijn werkkamer verlaat en de trap afdaalt. Nog
voordat hij beneden is en iets heeft kunnen zeggen, eist onaangekondigd bezoek het
woord op.21 Daarmee is meteen de nieuwe manier van vertellen geïntroduceerd die
de twee boeken over de Kapellekensbaan typeert. Deze vormen een ruimte waarin
eenieder zijn zegje mag doen over de wereld zonder dat al die elkaar vaak
tegensprekende interpretaties van de werkelijkheid door een centrale vertelinstantie
hiërarchisch worden geordend naar epistemologische of morele waarde. De centrale
verteller - die Boontje heet, geen absoluut overzicht claimt en zich ook niet moreel
verheven voelt boven alle andere mensen - heeft in de eerste plaats een registrerende
functie. Hij garandeert een maximale verscheidenheid van meningen en de principiële
openheid van zijn boek naar een veranderlijke en pluriforme werkelijkheid. Maar
ook al weigert hij die werkelijkheid te herleiden tot zijn eigen visie op de dingen, hij
is zeker niet weerloos of passief. Als hij aan het begin van ‘zijn’ roman van een
vriend en medepersonage te horen krijgt dat hij toch nooit beter zal kunnen uitdrukken
wat de mens is, dan Shakespeare, Goethe, Dostojewski en andere al of niet moderne
klassieken dat hebben gedaan, riposteert Boontje dat het desondanks goed is dat een
schrijver af en toe alles wat we menen te weten over de mens, opnieuw uitspreekt in
relatie tot een inmiddels flink veranderde wereld.
Het valt op dat Boontjes tegenspeler, die niet toevallig auteurs opnoemt die van
grote invloed op Boon zijn geweest, uitgerekend Multatuli en zijn zogeheten
‘antiroman’ over de Koffi-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappy
onvermeld laat. Daaruit moet zeker niet worden afgeleid dat Max Havelaar niet zou
hebben bijgedragen tot de totstandkoming van De Kapellekensbaan. De kritische
dialoog met Multatuli is integendeel van cruciale betekenis voor de genese van Boons
magnum opus, zoals moge blijken uit een anonieme, maar met grote zekerheid aan
de auteur van De Kapellekensbaan toe te schrijven bijdrage in Front van 2 maart
1947. Om te gedenken dat zijn gewezen literaire rolmodel zestig jaar eerder overleden
was, liet Boon, op dat moment redactiesecretaris van Front, een uitvoerige passage
uit Max Havelaar afdruk-
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ken. In een korte introductie eerde hij zijn grote voorganger als ‘de eerste [moderne]
Nederlandse schrijver die begreep dat de kunst, wil zij haar roeping vervullen, een
sociale inhoud moet hebben’, en als de man die ‘het Nederlandse geestesleven omhoog
trok uit de duffe moerassen van kleinburgerlijk zelfbehagen, waarin het dreigde ten
onder te gaan.’22
De door Boon in Front gepubliceerde passage uit Max Havelaar vinden we terug
tegen het slot van het vijftiende hoofdstuk. Aan het woord is Ernest Stern, althans
dat worden we samen met Batavus Droogstoppel geacht te denken. De slimme lezer
weet wel, of vermoedt, dat het eigenlijk Sjaalman is die Sterns hand vasthoudt bij
het schrijven. En Sjaalman is in feite de vernederde, vertrapte en verpauperde
ex-assistent-resident Havelaar, dezelfde Havelaar die in dit vijftiende hoofdstuk nog
maar eens wordt opgevoerd als de nobele, tactvolle en onbaatzuchtige held, de
volstrekt integere verdediger van het door zijn eigen leiders geëxploiteerde arme
Indische volk. Juist in deze passage - een sleutelpassage in de roman - komt Sjaalman
tot het besef dat het precies zijn verheven-menselijke, immer welwillende en
omzichtige optreden is dat Havelaars machteloosheid in de hand werkt. Die
bewustwording alsook het voornemen om voortaan een andere - harde, viriele - stijl
te gaan hanteren kondigen achteraf bezien ‘Multatuli’ aan. Ze preluderen op de
metamorfose van Sjaalman, die nog te veel de zachtmoedige Havelaar is, in de auteur
die vijf hoofdstukken later Droogstoppel en Stern uit zijn boek zal schoppen omdat
het tenslotte zíjn boek is, die de omweg van de fictie zal afzweren en die zich direct
tot de lezer zal richten, dat wil zeggen tot het hele Nederlandse volk, om te beginnen
zijn legitieme vorst, in wie Multatuli een soortgelijke edelheid vermoedt als welke
hem drijft. Want zo ís Multatuli: een mens die het recht ontegenzeggelijk aan zijn
zijde meent te hebben en absoluut niet aan zijn waarheid hoeft te twijfelen, en daarom
ook een schrijver die niet meer kan leven met een roman met ‘een zoo bont aanzien’
als het boek van de immer twijfelende en innerlijk onzekere Stern en Sjaalman.

Romantische versus structurele ironie
Tot het slothoofdstuk is Max Havelaar een speelse roman, net als De
Kapellekensbaan, maar uiteindelijk laat Boons magnum opus zich toch niet zo goed
vergelijken met Multatuli's meesterwerk. Boon kiest in De Kapellekensbaan niet
voor de autoritaire verteller met een heldere visie en heilige missie, maar voor een
minder moralistische en agressief-viriele vertelstijl. Niets voor niets zal Boontje zich
in het openingsstukje
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van Zomer te Ter-Muren identificeren met zijn kleinmenselijke antiheldin Ondineke.
In plaats van voor die ene waarheid, zijn absolute gelijk en een verblindend heldere
visie op de geschiedenis kiest Boontje - dus de Multatuliaan Louis Paul Boon zaliger
- voor een eindeloos tasten en zoeken naar enig houvast in het leven, voor innerlijke
tegenspraak en voor een principiële openheid naar de wereld in al haar complexiteit.
Die wereld treedt op hem toe in de vorm van mensen die hij werkelijk heeft ontmoet
en die vaak tot zijn entourage zijn gaan behoren. Zulke ‘vrienden-zijn-helden’, zoals
Boontje ze noemt, zijn geen accessoires bij zijn optreden, om Haasses hierboven
geciteerde uitspraak over Multatuli te gebruiken. Soms lijkt bijna het omgekeerde
het geval. Anders dan bij Multatuli is het maskerspel dat Boontje speelt, grondeloos,
en waar de ironie in Max Havelaar komt van een auteur die nooit echt de controle
verliest, moet ze in de boeken over de Kapellekensbaan als een structureel gegeven
worden beschouwd.
In het licht van de door Boon geëxcerpeerde passage uit Max Havelaar is het
stellig geen toeval dat de auteur ervan niet expliciet wordt genoemd in de ouverture
tot De Kapellekensbaan. Die opvallende lacune markeert Boons definitieve afscheid
van een bepaalde soort verhalen vertellen. Evenals Douwes Dekkers meesterwerk
hebben de boeken over de Kapellekensbaan een maatschappij- en cultuurkritische
inzet en ook Boon trekt ten strijde tegen het kleinburgerlijke welbehagen waarin zijn
volk weg dreigt te zakken, maar hij breekt met een klassieke opvatting van
auctorialiteit. In de figuur van Boontje landt de verteller uit Boons vroege werk uit
de hemel der ideeën op aarde. Hij laat de romantisch-visionaire literatuuropvatting
achter zich - en veel van wat die in de praktijk impliceert: het moreel verheven
zelfbeeld van de verteller, diens alwetende perspectief en de dwang om de complexe
veelheid van het bestaan te herleiden tot een verblindend inzicht - en probeert zich
voortaan zo goed mogelijk drijvend te houden in ‘de plas, de zee, de chaos’ die het
leven is.

Besluit
Juist nadat Boon voorgoed afscheid genomen had van diens romantisch-idealistische
manier van verhalen vertellen, ging de literaire kritiek ironisch genoeg een nieuwe
Multatuli in hem zien. De slotwoorden van Mijn kleine oorlog ‘Schop de menschen
tot zij een geweten krijgen’ herinnerden menige commentator aan de morele
gedrevenheid die het slot van Max Havelaar typeert. En toen na de dikke pil De
Kapellekensbaan in 1956 het nóg dikkere Zomer te Ter-Muren verscheen en ‘Boontje’
maar
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bleef schrijven, riep dat bijna onvermijdelijk de vergelijking op met de weergaloze
scheppingskracht van Multatuli. Zonder overdrijven kan worden gesteld dat de
vergelijking tussen Boon en Multatuli én de dwingende suggestie van een wezenlijke
overeenkomst tussen beide ‘genieën’ in korte tijd geïnstitutionaliseerd raakte. Zo
typeert de Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur Boon als ‘een “gedrevene”,
én om zijn weergaloze scheppingskracht unieke verschijning in de moderne
Nederlandse literatuur. De enige figuur in onze letteren, in die zin met hem
vergelijkbaar, is Multatuli.’23 Hoe Boon met dit specifieke aspect van zijn
beeldvorming omging, weten we al. Hij hulde zich in valse bescheidenheid:
Het heeft eerlijk gezegd nooit in mijn bedoeling gelegen om een nieuwe
Multatuli te worden. Omdat ik één en ander aangeklaagd heb, hebben ze
een vergelijking gemaakt met Multatuli. Maar ik besef dat Multatuli een
veel grotere meneer is dan ik ben en ik zou niet graag naast hem op dat
standbeeld gaan staan.24
Door keer op keer naar het monument ‘Multatuli’ te verwijzen en een plaatsje op
dezelfde sokkel te weigeren, poogde Boon toch vooral te beklemtonen dat hij in
tegenstelling tot het grote literaire voorbeeld uit zijn jonge jaren nog lang geen
‘instituut’ was. Liever dan te wijzen op de verschillen tussen hun beider manier van
verhalen vertellen, liet hij zich de vergelijking met Multatuli intussen graag aanleunen,
wellicht omdat hij zich miskend voelde en snakte naar ‘begrip’. Daarin hoefde Boon
niet onder te doen voor Multatuli. Er blijken meer overeenkomsten tussen hun beider
persoonlijkheid te zijn geweest dan Haasse suggereerde, en Brouwers heeft niet
helemaal ongelijk: er zat in Boon wel degelijk een genie, een tot wanbegrip gedoemd
genie. Merkwaardig genoeg manifesteerde dat miskende genie zich het vaakst en het
sterkst in de laatste decennia van zijn leven, dus lang nadat Boon definitief afscheid
had genomen van de door Multatuli gehuldigde opvatting dat een schrijver slechts
op grond van zijn visionair vermogen kan uitstijgen boven een literatuur van louter
esthetisch en abstract-filosofisch belang. Nooit heeft Boon de grote Multatuli en alles
waar die poëticaal voor staat, helemaal achter zich kunnen laten. Het lijkt er
integendeel op dat de ‘kleine’ verteller Boontje minstens zo hoge verwachtingen
over het maatschappelijk effect van literaire fictie bleef koesteren als de op dat punt
al zo ‘idealistische’ Multatuli. Hun gebrek aan realiteitszin genereerde in beide
gevallen een onbevredigd gevoel, dat voor de buitenwacht soms zó sterk en ongegrond
scheen dat het als querulantisme overkwam.
Het is goed om meer dan twintig jaar na Haasses Boonlezing te onderstrepen dat
Multatuli en Boon ieder in hun eeuw waarschijnlijk de meest oorspronkelijke schrij-

Indische Letteren. Jaargang 33

179
vers waren in ons taalgebied, maar los van deze onbewijsbare stelling moet ook
worden vastgesteld, dat beiden met elkaar konden wedijveren in maatschappelijke
ambitie en frustratie. Die overeenkomst mag ons niet blind maken voor een even
fundamenteel verschil: waar Multatuli zijn oeuvre als een volgehouden monoloog
opbouwde rond zijn eigen onfeilbare ik, onttroonde Boon zichzelf na de Tweede
Wereldoorlog als almachtige, boven de zondige mensheid verheven verteller om een
eindeloze dialoog aan te gaan met de wereld en met de anderen. Dat heeft een oeuvre
opgeleverd dat nóg bonter is dan de al zo veelkleurige roman van Stern, Sjaalman
en Droogstoppel.
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‘Elke tijd vraagt zijn eigen Max Havelaar’
Multatuli's debuutroman in de eenentwintigste-eeuwse populaire
jongerencultuur
Laurens Ham
Multatuli had het niet op navolgers. Zijn werken staan bol van de tirades tegen
kunstenaars die weinig anders doen dan beroemde voorgangers nabootsen en die
daarmee zondigen tegen zijn gebod altijd ‘oorspronkelyk’ en ‘natuurlyk’ te zijn. In
Idee 1266a verzucht hij: ‘[N]iemand - vader Cats en de plompste Kappelman niet
uitgezonderd - gelykt zó weinig op Heine, als zy die, Heine navolgende, op Heine
menen te gelyken.’1 In Duizend en eenige hoofdstukken over specialiteiten (1871)
introduceerde hij de term ‘huurfraze’ voor ‘geleende uitdrukking’, een begrip waarvan
hij hoopte dat het zelf tot gemeenplaats zou uitgroeien. Dan zou hij namelijk het
sardonische plezier kunnen beleven een begrip tegen onoorspronkelijkheid in een
cliché te zien veranderen.2
Het is gezien deze afkeer van onoorspronkelijkheid ironisch dat Multatuli behoort
tot de Nederlandse auteurs die het meest zijn bewonderd, overgeschreven en bewerkt.3
Tot zijn navolgers behoorden literaire grootheden als E. du Perron, Menno ter Braak
en Willem Frederik Hermans, drie auteurs die zelf ook niets van epigonen moesten
hebben en tegelijkertijd, net als Multatuli, een grote schare fans kregen.4 Maar ook
in de populaire cultuur ging men al snel met Multatuli's werk aan de haal. Er
verschenen literaire satires op zijn werk (zoals Ideeën van Malletuli (1862) van
Mulder II oftewel A.H. van Gorcum), theaterbewerkingen, later televisie- en
bioscoopverfilmingen en zelfs een musical. Telkens permitteerden de makers zich
behoorlijke vrijheden in hun interpretaties. Zo heeft Pamela Pattynama betoogd dat
juist in de populaire bewerkingen van Max Havelaar - onder meer in de film van
Fons Rademakers uit 1976 en de Jos Brink-musical uit 1987 - de inmiddels
ingeburgerde interpretatie wortelt dat Multatuli geen koloniaal, maar een antikoloniaal
zou zijn.5
In de internationale adaptation and appropriation studies is volop aandacht voor
dit type betekenisverschuivingen. Zeker in de Engelstalige wereld wordt over de
herinterpretatie van canonieke auteurs en hun werken veel geschreven, waarschijnlijk
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omdat verschillende romans uit dit taalgebied uitzonderlijk vaak zijn bewerkt. Denk
bijvoorbeeld aan Jane Austens Pride and Prejudice (1813). Deze roman werd onder
veel meer herschreven tot een chick-lit-klassieker (Helen Fielding, Bridget Jones'
Diary, 1996), een komisch zombieverhaal (Seth Grahame-Smith, Pride and Prejudice
and Zombies, 2009), een Bollywoodachtige film (Gurinder Chadha, Bride and
Prejudice, 2004) en een pornografische roman (Clara Brooks, Proud and Prejudged,
2013).6 Het aantal verwijzingen naar Mary Shelleys Frankenstein (1818) is al helemaal
niet te overzien en in de honderden popculturele verwijzingen daarnaar is het literaire
origineel allang niet meer leidend. Een stop-motionfilm als Tim Burtons
Frankenweenie (2012) verwijst minstens zo vaak naar de canonieke
Frankenstein-verfilming (1931) als naar het boek, en de Zuid-Afrikaanse
singer-songwriter Chris Chameleon gebruikt verwijzingen naar dezelfde filmklassieker
in de videoclip ‘Elke man het 'n kop’ (2011) - terwijl dat nummer feitelijk een op
muziek gezet gedicht van Ingrid Jonker is.7
Een dergelijk duizelingwekkend spel van elkaar beïnvloedende verwijzingen naar
populaire en canonieke cultuur kennen we in de Nederlandse literatuur bij mijn weten
niet - maar in dit artikel wil ik laten zien dat Max Havelaar inmiddels wel enigszins
in de buurt komt. De afgelopen jaren zijn verschillende werken voor een jong publiek
op de markt gekomen waarin op een nog veel vrijere manier met Multatuli's erfenis
wordt omgegaan dan in voorgaande decennia: een Suske en Wiske-stripalbum, een
zombiebewerking en twee hiphopnummers. De meeste van deze werken zijn eerder
voorbeelden van ‘appropriaties’ dan van ‘adaptaties’, om een bekend onderscheid
uit de studie van bewerkingen te gebruiken. Waar Rademakers' film en Brinks musical
nog herkenbaar waren als omzettingen van Multatuli's boek naar een ander genre
(adaptatie), wordt in de hedendaagse werken eerder geknipoogd naar elementen uit
het oeuvre van Multatuli, zonder dat er van een getrouwe omzetting sprake is
(appropriatie).8
Er zijn twee kwesties die in deze recente Multatuli-appropriaties vaak terugkeren.
In de eerste plaats behandelen ze Multatuli niet alleen vrij, maar bevatten ze ook
metakritiek op dat bewerkingsproces en de creativiteit die daarbij komt kijken. In de
tweede plaats bevatten ze stuk voor stuk sporen van politieke kritiek. Soms ligt die
kritiek vrij dicht bij die van Max Havelaar, maar vaak zegt de maatschappijkritiek
meer over hedendaagse visies op kolonialisme en machtsmisbruik dan over
negentiende-eeuwse denkbeelden.
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Een halve Havelaar
Sommige van de besproken appropriaties hebben een narratieve vorm, andere een
lyrische. Dat verschil in modus bepaalt de manier waarop er toegeëigend wordt: in
narratieve teksten is er ruimte om verhaalelementen uit bijvoorbeeld Max Havelaar
over te nemen, vaak in vrije vorm, terwijl het lyrische genre (waarop ik verderop zal
ingaan) zich eerder leent voor een meer algemene reflectie op de figuur van Multatuli
en zijn bekendste roman.
In 2010 verscheen ter gelegenheid van honderdvijftig jaar Max Havelaar een hoos
aan serieuze en niet-serieuze boeken over leven en werk van Multatuli. Een van de
meer opvallende titels in het rijtje was het Suske en Wiske-album De halve Havelaar.
Het stripalbum is een popculturele knipoog naar Max Havelaar, waarbij ten dele
naar de geest van Multatuli is gewerkt en waarin verschillende verhaalfiguren en
thema's in een nieuwe vorm zijn gegoten.9 Het is bijvoorbeeld aardig dat het album
een raamvertelling is, net als Max Havelaar. Het verhaal over Max Havelaar wordt
uit de doeken gedaan door Stern, die zelf actief is in de Amsterdamse wereld waarin
ook Batavus Droogstoppel rondloopt; de avonturen van Suske en Wiske in het Java
van de jaren 1850 worden door Wiske verteld, tijdens een spreekbeurt over koffie.
Het slot van de roman verwijst dan weer terug naar Multatuli's wanhopige pogingen
om de feiten uit zijn boek te bewijzen: zoals lezers in 1860 doof zouden blijven voor
de waarheid die hij hun wilde vertellen, zo gelooft de docent niets van Suske en
Wiskes avonturen met de teletijdmachine.10
Op zoek naar informatie voor hun spreekbeurt laten de twee striphelden zich naar
het Java van 1858 flitsen, waar ze onmiddellijk geconfronteerd worden met de
uitbuitingsstructuur van de herendiensten: ‘Bleek dat [een boer die een rijstveld
bewerkte] net als vele andere boeren door de plaatselijke leider was opgeëist en niet
betaald werd voor de arbeid!’11 Wanneer Suske en Wiske even later Eduard Douwes
Dekker bezoeken, licht hij de politieke situatie verder toe, waarbij hij ook enig oog
heeft voor de rol van het Nederlandse koloniale gezag. Hij vertelt over Ravana, ‘een
nietsontziende bandiet’ die de leider is ‘van een machtige bende die zichzelf in dienst
stelt van de rijke oversten in dit land. Inheemse leiders, maar ook Nederlandse
gezaghebbers. Hij beschermt de economische belangen van deze mensen, ook al
gaan die ten koste van de bevolking. En daarbij schuwt hij de harde middelen niet!’12
Het kwaad komt hiermee in de eerste plaats van de Indonesische kant: de inheemse
bevolking wordt door Ravana's bende uitgebuit en onderdrukt. De Nederlandse
gezagsdragers profiteren daar wel van, maar zij zijn niet degenen die geweldsac-
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ties organiseren of arbeiders tot diensten verplichten. Dat is een opmerkelijke
manoeuvre van de makers: in de originele Havelaar vormt de scène waarin
Nederlandse soldaten Adinda's dorp platbranden en Saïdjah en Adinda vermoorden,
de dramatische culminatie van de roman. De kern van Multatuli's kritiek - dat het
Nederlandse gezag primair verantwoordelijk is voor alles wat er misgaat in Indië verdwijnt daarmee buiten beeld. Dat is natuurlijk heel problematisch voor wie de
geschiedenis van Max Havelaar wil inzetten om kinderen iets te leren over koloniale
gewelds- en machtsmisdrijven.

De belangrijkste personages uit De halve Havelaar (2010).

Feitelijk vormt het thema machtsmisbruik dan ook maar één van de plotlijnen in
het boek. De meeste aandacht gaat uit naar het manuscript van Max Havelaar - een
roman die trouwens volgens dit album aanvankelijk Piet Protest was genoemd.13
Douwes Dekker geeft het manuscript mee aan Suske en Wiske, die het weer aan
Droogstoppel moeten geven, in dit album een jeugdvriend van Dekker, die als
koffiehandelaar vaak heen en weer reist naar Nederland. Droogstoppel blijkt echter
malafide: hij is bereid het manuscript tegen een vorstelijk bedrag aan Ravana te ver-
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kopen. Daarmee speelt het album opnieuw een spel met het origineel: net als in de
roman, is Droogstoppel hier de pragmatische kapitalist bij uitstek, maar dit gegeven
wordt wel aan nieuwe plotelementen verbonden.
Even later worden verhaalelementen en tradities nog veel vrolijker door elkaar
geklutst, wanneer Suske en Wiske, ‘verkleed als Saïdjah en Adinda’, achter het
gestolen manuscript aangaan en Ravana - die met zijn vijf hoofden doet denken aan
de hindoeïstische god Brahma - aantreffen in zijn hoofdkwartier: het boeddhistische
heiligdom Borobudur. Na veel complexe verwikkelingen krijgen Suske en Wiske de
Havelaar ten slotte in handen, maar als ze achtervolgd worden door Droogstoppel,
die het manuscript óók wil hebben, scheurt de tekst in tweeën, waardoor ze nog maar
een ‘halve Havelaar’ over hebben. In figuurlijke zin zou deze aanduiding van de
halve Havelaar betrekking kunnen hebben op het stripalbum zelf: dat maakt vernuftig
van multatuliaanse elementen gebruik, maar is niet meer dan een ‘halve’ Havelaar.
Wanneer het complete manuscript pagina's later weer terechtkomt, presenteert Dekker
het nadrukkelijk als ‘het originele manuscript van Max Havelaar!’14 Het album toont
daarmee enerzijds hoe je met een canonieke roman kunt spelen, maar eerbiedigt
tegelijkertijd de originele status van het canonieke werk.
Het album stapt qua politieke analyse echter zeker niet in de voetsporen van de
roman. Waar Max Havelaar met de vurige tirade aan het slot de Nederlandse
gezaghebbers nog eens genadeloos op hun verantwoordelijkheid wijst, ontbreekt
zo'n aanklacht in De halve Havelaar. Aan het slot van het album blijkt dat de regent
- die een deugdzame indruk maakte - zich vermomde als de bandiet Ravana om
zichzelf daarmee te verrijken en de bevolking uit te zuigen. Daarna wordt het koloniale
gezag hersteld: we zien Nederlandse soldaten de regent oppakken.15 Dat Max Havelaar
eigenlijk als belangrijkste doel had de rotheid van het Nederlandse gezag aan te
tonen, blijft in het album daarmee buiten beeld.

Een horror-Havelaar
Martijn Adelmunds roman Max Havelaar met zombies (2016) blijft dichter bij het
origineel: grote delen van het boek worden vrij getrouw hertaald, zij het in verkorte
vorm. Tegelijkertijd permitteert ook dit boek zich weer grote vrijheden, door
Multatuli's meesterwerk te doorsnijden met een groot aantal hertaalde passages uit
Louis Couperus' De stille kracht (1900) én met talloze verwijzingen naar de
internationale hype van de zombiefilms en -series.
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Op het omslag van Max Havelaar met zombies (2016) is César Mitkiewicz' bekende portret van
Multatuli (1864) bewerkt tot een zombie-afbeelding.

In het instructieve nawoord maakt Adelmund duidelijk waarom hij voor deze
opmerkelijke bronnencombinatie kiest. Hij wil ‘recht doen aan [het]
“exploitatie-aspect” van de Max Havelaar’: Multatuli schreef met opzet een
spectaculaire roman, met enerzijds gruwelijke en sentimentele scènes die duidelijk
op de (sensatiebeluste) lezer zijn gericht, en anderzijds talloze provocaties van de
lezer en zittende politici.16 Adelmund buigt Ernest Sterns bespiegelingen over
contextualisering (Stern ontkracht het idee dat beschrijvingen slecht zouden zijn,
maar stelt wel dat ze de
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lezer nooit mogen vervelen) subtiel om tot een apologie van functioneel geweld: ‘De
beschuldiging die zo vaak wordt geuit tegen populaire vertellers, is dat ze de goede
smaak van hun lezers op de proef stellen door te veel pagina's aan actiescènes te
wijden. Ik ben het hier niet mee eens.’17
Door de gothic aandoende roman De stille kracht en andere horrorelementen toe
te voegen en tegelijk een deel van de uitweidingen en provocaties te laten staan, wil
Adelmund de oorspronkelijke sensatie van de roman voor de hedendaagse lezer
invoelbaar maken.18 Hij betoont zich daarmee gevoeliger voor de complexiteit van
Max Havelaar dan een eerdere hertaler, Gijsbert van Es: die kreeg veel kritiek te
verduren op de keuze in zijn hertaling (2010) om de uitweidingen van de roman
drastisch in te korten. Saskia Pieterse wees er destijds terecht op dat juist in die
uitweidingen over de manier waarop het verhaal verteld moet worden (en over hoe
schoonheid werkt), het morele dilemma van de roman vervat zit.19
Wel heeft Adelmund flink gesleuteld aan de ingewikkelde vertelstructuur van de
roman. Deels is die vereenvoudigd: de ontmaskeringsscène aan het einde, waarbij
Multatuli eerst Stern en dan Droogstoppel als verzinsels wegstuurt, wordt bijvoorbeeld
minder complex doordat Stern en Multatuli in deze roman samenvallen.20 De wereld
van Stern en Droogstoppel wordt op die manier niet ontmaskerd als een fictionele
wereld die een mise en abîme is voor de daarboven liggende ‘reële’ wereld van
Multatuli, maar blijft gehandhaafd. Tegelijkertijd voegt Adelmund nieuwe verteltrucs
toe die de complexiteit eerder vergroten. Zo leidt hij het boek in met een
negentiende-eeuws staaltje bronnenfictie: hij (de gefictionaliseerde bewerker ‘Martijn
Adelmund’) beweert in 2009 in het bezit te zijn gekomen van een manuscript van
‘een zekere Ernst (sic) Stern’, afkomstig uit de archieven van een paranormaal
georiënteerde vereniging in Amsterdam. Hij beweert dat deze tekst de oer-Havelaar
is, die door de ‘uitgever’ Droogstoppel ingrijpend zou zijn ingekort en van zijn
bovennatuurlijke elementen zou zijn ontdaan.21 Kenners van het oeuvre herkennen
hierin een allusie op de uitgeefgeschiedenis van Max Havelaar, waarbij bewerker
Jacob van Lennep belangrijke censureringen in de eerste drukken aanbracht.22 Een
andere verteltechnische complicatie van Adelmund is dat hij de vertelling van Saïdjah
en Adinda niet als ingelast verhaal, maar als toneelstuk presenteert, dat gespeeld
wordt op een benefietavond.23
Adelmund vindt het cruciaal dat bewerkers van Max Havelaar zich dit soort
vrijheden permitteren, zo schrijft hij in het nawoord. Hij spreekt van het
‘Havelaar-verhaal’, een basisfabel (om een Russisch-formalistische term te gebruiken)
waaruit verschillende sujets (uitwerkingen) af te leiden zijn:
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Dit basisverhaal, gecombineerd met de aanklacht, is de kern van de Max
Havelaar. De rest is vrij. Dus, schrijvers, filmmakers, toneelbewerkers:
ik roep u op! Kom maar op met die moderne Havelaar-bewerkingen. [...]
Maak er een prachtig literair werk van, een politieserie, een kindervertelling
of een dichtbundel.24
Dat het ‘basisverhaal’ en de bijbehorende aanklacht voor Adelmund gerespecteerd
moeten worden, betekent niet dat hij in zijn bewerking dezelfde politieke kritiek
nodig acht. In zijn verhaalwereld vormen de zogeheten ‘slapers’ aanvankelijk het
grootste probleem: agressieve zombieachtige wezens, die soms de Nederlandse
enclaves aanvallen. De oorzaak van deze epidemie blijkt te liggen bij gestorven
Javanen die door lokale medicijnmannen (dukuns) ritueel tot leven zijn gewekt. De
Nederlandse bezetter maakt misbruik van deze slapers:
In ruil voor hoge ambtelijke posities in heel Nederlands-Indië hebben de
Torajaanse dukuns toen hun geheimen gedeeld, om zo de ideale
landarbeider te creëren - een verlichting voor de zwaarbelaste handen van
inlanders in alle residenties. [...] Er was geen arbeider zo dienstbaar en
onvermoeibaar.25
Door het ingrijpen van een rebelse regent zijn de slapers gemuteerd: ze zijn gewone
mensen gaan aanvallen, waardoor een agressieve slapersepidemie zich over heel
Indië heeft verspreid. Hier biedt De stille kracht inspiratie: de regent in die roman
zet immers magie in om Otto van Oudijck en diens familie te verdrijven. Aanvankelijk
wordt de angstaanjagende vreemdheid van de slapers en van Indië benadrukt, geheel
in lijn met de primaire angst voor ‘het Oosten’ bij Couperus' personages (onder meer
bij Van Oudijck en Eva Eldersma). Interessant is echter dat Max Havelaar met
zombies uiteindelijk enig begrip kan opbrengen voor het geweld van de slapers. De
koloniale aanwezigheid wordt als zó ontwrichtend beschreven dat de slapers een
noodzakelijk kwaad lijken te zijn om de bezetters te verdrijven. Worden de slapers
aanvankelijk verdinglijkt of verdierlijkt (als een ‘tropische storm’, als ‘verwoestende
moordmachines’ en als een ‘kudde sprinkhanen’), de regent geeft aan deze metaforiek
een eigenzinnige draai: de Nederlandse kolonisator is ‘een plaag van hongerige
sprinkhanen’ die het land kaalvreten, terwijl de slapers ‘vrijgelaten [zijn] om de aarde
schoon te wassen. Zij zijn de zondvloed die ons redden gaat.’26 Veel meer dan De
halve Havelaar richt Adelmunds bewerking zich daarmee op de kwalijke rol van de
kolonisator én op de rol van taal in het stereotyperen van de gekoloniseerde bevolking.
Ook op een andere manier toont dit boek de kracht van framing: door verschillende
historische foto's op te nemen van de inheemse bevolking, waarop ze worden
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gefotoshopt tot zombieachtige slapers. Bedoeld of onbedoeld toont de roman daarmee
hoe fotografie in koloniaal Indië werd gebruikt om de bevolking tot ‘Ander’ te maken
en individuen in hun eigenheid aan te tasten. Daarnaast wordt een van de schokkendste
foto's van Nederlands genocidaal geweld in Indonesië gereproduceerd: een foto uit
1904 van een slachtpartij in het Atjehse dorp Koetö Réh, waarop marechaussees
poseren tussen de lichamen van vermoorde inwoners.27
Paul Bijl heeft laten zien dat deze foto's in het Nederlandse publieke debat altijd
een zowel aanwezige als afwezige rol hebben gespeeld: hoewel ze al kort na de
gebeurtenissen openbaar werden gemaakt, leidden ze nooit echt tot traumatische
herinneringen aan het koloniale verleden. Aan het slot van Max Havelaar met zombies
gebruikt Adelmund het onderzoek van Bijl om de politieke boodschap van ‘zijn’
Havelaar te onderstrepen: deze bewerking ‘is een aanklacht tegen de publieke opinie,
die nog steeds moeite heeft de koloniale geschiedenis de juiste plek te geven in ons
maatschappelijk bewustzijn en in onze nationale geschiedschrijving.’28 Je zou de
slapers een symbolische verbeelding van dit probleem kunnen noemen: in deze
appropriatie wordt het slapende trauma van het Nederlandse koloniale geweld
belichaamd door zombieachtige wezens.

Twee hiphop-Havelaars
Naast deze twee omvangrijke appropriaties werden er de afgelopen jaren ook meerdere
kleinere Max Havelaar-bewerkingen in omloop gebracht. Deels ging het daarbij om
amateurproducties. Zo lijkt er in april 2016 een middelbareschoolproject rond Max
Havelaar te zijn geweest, waarvoor verschillende groepjes leerlingen met behulp
van tekeningen, computeranimaties en Playmobilpoppetjes (scènes uit) Max Havelaar
hebben uitgebeeld.29 Daarnaast zijn er ook ‘officiëlere’ producties gemaakt in de
context van het onderwijs. De canonwebsite Entoen.nu maakte bijvoorbeeld drie
clips voor verschillende leerlingniveaus, en het educatieve jeugdtelevisieprogramma
Het Klokhuis wijdde in 2014 één aflevering aan Max Havelaar.
Die aflevering schetst de historische context van het boek vrij nauwkeuring, waarbij
ze zich richt op kinderen die niets van het literaire en koloniale verleden afweten.
Een sketch tijdens het programma stelt deze onwetendheid op een ludieke manier
aan de kaak. We zien twee kandidaten van een ‘hobbyquiz’, Bert en Joke uit
Varsseveld, die zich presenteren als mensen die ‘alles’ weten van Multatuli. Bert en
Joke gaan genadeloos onderuit door álle vragen verkeerd te beantwoorden. Een
weinig
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vleiende uitbeelding van mensen die buiten de Randstad wonen? We zouden dit item
ook anders kunnen interpreteren, namelijk als een luchtige uitbeelding van hoe
desastreus het gesteld is met de publieke kennis van Multatuli. Bert en Joke krijgen
voor hun onwetendheid een sadistische straf opgelegd: ze moeten de volledige studio
schoonborstelen met een tandenborstel. Die strafmaatregel doet corporaal aan, maar
heeft misschien ook koloniale trekjes.30
In een andere scène in deze aflevering horen we een hiphopnummer van Def P
over Max Havelaar. Def P is een pionier van de Nederlandstalige hiphop: als voorman
van Osdorp Posse vond hij in de vroege jaren negentig het genre nederhop feitelijk
uit. Vanaf dat moment is er rond hiphop een van de actiefste subculturen van
Nederland gegroeid: door het laagdrempelige karakter van de producties (een mixtape
of YouTubefilmpje is zo gemaakt) kunnen ook jonge makers gemakkelijk met hun
teksten aan de slag. Bijzonder is ook de maatschappelijke inslag van veel hip-hop:
het genre is voor jongeren met verschillende etnische achtergronden een manier om
zich uit te spreken.
Ook Def P wijst daarop, door in zijn nummer de Max Havelaar in de eerste plaats
te presenteren als een inspiratiebron voor hedendaagse jonge schrijvers. Het lied
presenteert in de eerste regels de fictionaliteit van de roman als een probleem: ‘Oké
de Max Havelaar dat was een verhaal / Toch toonde het de waarheid als verrassend
schandaal’. Dit nummer beargumenteert dat het belang van de roman niet in de
esthetische vorm schuilt - zoals onder meer Saskia Pieterse wel heeft betoogd31 maar juist in het maatschappelijke effect:
Dit klasseverhaal werd zo wijd verspreid
dat de onderdrukking minderde al kostte het tijd
met schrijven is dus veel goeds behaald
meer arbeiders worden nu goed betaald
die geschreven strijd is ook straks niet klaar
dus elke tijd vraagt zijn eigen Max Havelaar32

Still uit de videoclip ‘Voor me longen’: Fosa YG bij het standbeeld van Multatuli op de Torensluis.
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Het nummer volgt hier de tegenwoordig gebruikelijke interpretatie dat Multatuli met
zijn werk beoogde de beloning van arbeiders te verhogen. Dat is natuurlijk geen
historisch juiste lezing, maar om de historische context gaat het Def P niet. Max
Havelaar moet volgens dit nummer gelezen worden als een directe inspiratiebron
voor hedendaagse geëngageerde auteurs, speciaal voor hen die zich op onrecht in
niet-westerse landen richten:
Bijvoorbeeld over kindsoldaten vechtend daar in Afrika
Boerengezinnen onderdrukt in Zuid-Amerika
Of schrijf wat over kinderarbeid daar in Azië
Ik weet dat jij en ik dat kunnen, we verbazen ze
[...] Het vrije woord moet worden blijven verteld
En misschien word jij de volgende schrijvende held33

Het gaat misschien iets te ver om ‘Max Havelaar’ hier een empty signifier te noemen
(oftewel een politiek teken waaraan radicaal verschillende betekenissen toegekend
kunnen worden), maar duidelijk is wel dat de naam in de context van dit rapnummer
veel meer met eenentwintigste-eeuws onrecht en met fair trade dan met
negentiende-eeuws kolonialisme te maken heeft.34 ‘En zo ging dit verhaal zijn eigen
leven leiden’, rapt Def P terecht.35
Nog veel verder van de negentiende eeuw verwijderd is een ander hiphopnummer:
‘Voor me longen’ (2016) van Fosa YG. Hij is deel van het multidisciplinaire collectief
Smib, een groep uit de Amsterdamse Bijlmer (bijnaam ‘Bims’ - ‘Smib’ is daar de
omkering van) die vanaf eind 2015 naam maakte in de hiphop-underground met
muziek, films en kledingontwerpen. De clips van Fosa YG spelen zich vaak af in de
omgeving van Amsterdam Zuid-Oost: neem ‘Zwarte Pan’, dat rond het metrostation
Ganzenhoef is gefilmd.36 ‘Voor me longen’ is echter gesitueerd middenin de
Amsterdamse binnenstad: tussen de Driekoningenstraat en het even verderop gelegen
standbeeld van Multatuli op de Torensluis, waarop we de rappers zien staan.
Ogenschijnlijk heeft de tekst van het nummer helemaal niets met Multatuli ofzijn
werk te maken: Fosa YG heeft het vooral over wiet roken (‘wiet voor me longen /
slecht voor me longen / die shit wordt verdomme zwart’), over kleding (‘Me jasje
van Bonne’, één van de Smib-ontwerpers) en seks (‘je wilt niet dat die bitch voor
me uitkleedt [sic] / want je weet na mij wordt ze thot’, oftewel: zal ze bekendstaan
als een hoer).37 Is de keuze om uitgerekend bij Multatuli's standbeeld te filmen dan
helemaal toevallig?
Er zit een aanwijzing in het nummer dat dat niet het geval is. De regels ‘je wilt
niet dat Fosa YG uitbreekt / breek ik uit staat de wereld op z'n kop’ kunnen, in combi-
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natie met de clip, als maatschappijkritiek worden geïnterpreteerd. Wat we in deze
clip zien, is immers precies dat: een groep zwarte jongens, die Bijlmer-suburbia als
zijn habitat beschouwt, is ‘uitgebroken’ uit deze buurt om middenin de grachtengordel
het witte establishment uit te dagen met een materialistische levensstijl. In deze
kritiek speelt Multatuli een dubbelzinnige rol. Enerzijds ligt het voor de hand om
hem als een rebelse voorganger te zien, die in de negentiende eeuw al de luis in de
pels van het establishment was. Anderzijds is de witte, besnorde negentiende-eeuwer
voor deze rappers misschien juist het symbool van de zittende klasse. Zijn engagement
zal in hun ogen in elk geval erg ‘wit’ en paternalistisch aandoen.

Besluit
De interpretaties van Multatuli in de hedendaagse populaire cultuur kunnen dus ver
van de negentiende-eeuwse schrijver en zijn werk af staan, maar er bestaan ook
belangrijke verschillen tussen de Multatuli- en Havelaar-interpretaties van
verschillende groeperingen. De halve Havelaar, Max Havelaar met zombies en de
Klokhuis-rap zijn allemaal gemaakt door witte, mannelijke, makers van middelbare
leeftijd of iets jonger. Dat levert heel andere Havelaar-interpretaties op dan die van
Fosa YG. Want hoe verschillend de drie eerstgenoemde appropriaties inhoudelijk
ook zijn, allemaal interpreteren ze Max Havelaar als een inspirerend voorbeeld voor
hedendaagse politieke kritiek, en voor Multatuli als een schrijver die de creativiteit
kan stimuleren. Fosa YG blijft stil over die inspirerende kracht van Multatuli: het
filmpje toont alleen zijn beeltenis en laat de interpretatie - is hij een creatief voorbeeld
of eerder een verouderd symbool van de status quo? - over aan de kijker.
Het zou boeiend zijn als die toeëigening van Multatuli door niet-witte makers
doorzet, want dat zou spannende Multatuli-interpretaties kunnen opleveren. Een
aanzet werd in 2016 in Indonesië gegeven, waar de Indonesisch-talige postrockband
Max Havelaar zijn gelijknamige debuutalbum uitbracht. Deze naam lijkt te zijn
gekozen omdat de band de Nederlandse schrijver als maatschappijkritisch voorbeeld
beschouwt, want de band richt zich tegen allerlei maatschappelijke misstanden in
het Indonesië van vandaag, waaronder corruptie en misbruik van godsdienst voor
eigen belangen.38 Deze thema's - die bewust in het Indonesisch worden bezongen om
een groter deel van de bevolking te bereiken - worden niet heel expliciet, maar op
een voorzichtige manier aan de orde gesteld. Zo is ‘Tumaritis’ volgens de bandleden
geïnspireerd op de vervolging van de Ahmadiyah-moslimminderheid
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in Indonesië en stelt het de discrepantie tussen vermeende tolerantie en de harde
praktijk aan de orde:
In dit land
Zeiden mensen vroeger dat dit het land van de engelen was [...]
Maar wat is daar vandaag de dag nog van over
Vandaag de dag
Worden we geplaagd met onze dromen over vrede
Zij zwaaien met vlaggen die nergens op slaan
En schreeuwen met hun immorele moraaljargon39

Het is te hopen dat deze band navolging krijgt: niet-Nederlandse, niet-westerse
Havelaar-interpretaties zijn zeldzaam. Ze zouden in de toekomst fascinerende nieuwe
invalshoeken kunnen bieden op een werk waarover het debat gelukkig nog niet is
verstomd.
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hij aan een NWO-Veni-project over de rol van auteurs in het Nederlandse
literatuurbeleid. Daarnaast schrijft hij een studie over protestliedjes in Nederland
sinds 1977.
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zijn leiding bezorgt een team van tekstediteurs van de Universiteit Antwerpen het
door De Arbeiderspers uitgegeven Verzameld Werk van Boon. Momenteel werkt hij
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JAAP DE JONG (1961) is hoogleraar Journalistiek en Nieuwe Media aan de Universiteit
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over de Ideën van Multatuli getiteld De buik van de lezer. In haar huidige onderzoek
richt zij zich op de economische aspecten van het Nederlandse nationale zelfbeeld,
kort gezegd het idee van Nederland als ondernemende handelsnatie. Ze laat zien hoe
achter dit ogenschijnlijk zo kalme en brave economische zelfbeeld van de ‘sobere
Nederlander’ diepe conflicten schuilgaan. Deze nieuwe studie zal in de herfst van
2018 verschijnen onder de titel Zuiver Economisch. Over de grenzen van het
Nederlandse zelfbeeld.
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met andere culturen’ aan de Universiteit Leiden. Hij publiceert op het gebied van de
negentiende-eeuwse, de Nederlands-Indische en de Zuid-Afrikaanse Nederlandse
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Multatulis Roman in neuer Perspektive/150 years Max Havelaar. Multatuli's Novel
from New Perspectives (2012, samen met Jaap Grave en Hans Vandevoorde) en ‘De
zetbaas van Van Lennep. Joost de Ruyter als uitgever van Max Havelaar’, in: De
Boekenwereld 33 (2017) 2, p. 70-75.
BART VERVAECK (1958) is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de KU
Leuven. Hij publiceerde Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman
(1999), Literaire hellevaarten. Van klassiek naar postmodern (2006) en Vertelduivels
(2001, herziene editie 2005, met Luc Herman). In 2008 verscheen zijn studie over
de Lokiencyclus van Sybren Polet, getiteld Op zoek naar een mens. Verder publiceert
hij over de romanvernieuwingen na de Tweede Wereldoorlog.
SVEN VITSE (1981) studeerde Germaanse Talen aan de Vrije Universiteit Brussel en
promoveerde in 2008 op een proefschrift over poststructuralisme, ander proza en
postmodern proza. Momenteel doceert hij moderne Nederlandse letterkunde aan de
Universiteit Utrecht. Hij publiceert over naoorlogs experimenteel proza, over de
hedendaagse roman en over ideologiekritiek.
MARC VAN ZOGGEL (1986) studeerde Nederlands en Letterkunde &
Literatuurwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promoveerde in
2015 aan de Vrije Universiteit Brussel op De ijdele façade. Over de ironische
zelfvergroting van Harry Mulisch. Momenteel werkt hij als onderzoeker op het
Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en is daar een van de editeurs van
de Volledige Werken van W.F. Hermans.
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[Nummer 2]
Redactioneel
Op zaterdag 17 juni 2017 organiseerden wij een extra symposium in Goes, met als
thema Vier eeuwen Zeeuwen in Indië. Dit had alles te maken met het feit, dat de
gemeente Goes 2017 had uitgeroepen tot Azië-jaar. Vanuit die gemeente vroeg Cock
van den Wijngaard ons, of wij daaraan konden meewerken. Coen van 't Veer was
onze coördinator. De resultaten van het symposium, aangevuld met nog een bijdrage,
kunt u in deze aflevering aantreffen: Peter Eldering over de Goesenaar Caspar Berse
(1515-1553) in het Oosten, Johan Francke over de briefwisseling van
VOC-onderkoopman Gregory Herklots (1739-1789) met zijn familie in Middelburg,
Paul van der Velde over de grafsteen van Janis Reijnhout (1816-1870) op de Hollandse
begraafplaats in Nagasaki, Coen van 't Veer over het imaginaire Indië in de
kinderboeken van Jacob Stamperius (1858-1936), Frank Okker over Willem Walraven
(1887-1943) en zijn gefnuikte relatie met Zeeland, Coen van 't Veer over huisarts,
schrijver, wetenschapper en oorlogsheld Baas van Tricht (1885-1954), Colinda
Verhelst over de vriendschap tussen Hans Warren en Maria Dermoût, en Olf Praamstra
over Sylvia Pessireron, een Molukse schrijfster uit Zeeland. Voorts is een artikel
opgenomen van Gerard Termorshuizen over Herman Salomonson en Indisch leven
in Den Haag, 1930-1940.
Op 23 februari hebben wij afscheid genomen van Adrienne Zuiderweg, die vele
jaren deel uitmaakte van de redactie, en zich nu, na haar promotie, vooral gaat richten
op de organisatie van de Stichting Indisch Erfgoed. Wij zijn haar zeer erkentelijk
voor alles wat zij voor onze Werkgroep heeft gedaan, wensen haar veel succes met
al haar activiteiten en verliezen haar niet uit het oog, want ook in de toekomst zullen
we nauwe contacten met haar onderhouden.
In het vorige nummer is op p. 13 een afbeelding opgenomen van het standbeeld
van Multatuli in Amsterdam. Op verzoek van een onzer lezers vermelden we nog
graag de naam van de maker van dit beeld: Hans Bayens.
De eerstvolgende lezingenmiddag, op 15 juni 2018, is geheel gewijd aan de relatie
tussen de Grote Vijf (Hella S. Haasse, W.F. Hermans, Harry Mulisch, Gerard Reve
en
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Jan Wolkers) en Indië. Nadere informatie is te vinden in dit nummer.
Vorig jaar introduceerden we een nieuw fenomeen: de Indische Letteren Lezing.
De eerste werd op 22 september 2017 in Leiden uitgesproken door Elleke Boehmer
onder de titel: ‘De toekomst van het postkoloniale verleden. De representatie voorbij’.
Graag willen we wijzen op de tweede Indische Letteren Lezing, die dit jaar wordt
uitgesproken door Remco Raben, bijzonder hoogleraar koloniale en postkoloniale
literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn lezing
zal plaatsvinden op vrijdag 28 september in Leiden. Nadere informatie volgt.
Ons jaarlijks symposium wordt op zondag 4 november 2018 in Bronbeek gehouden.
Het thema is: Liefde en lust in de Indische Letteren. Het volledige programma wordt
bekend gemaakt op onze website en in het septembernummer.
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Van Goes tot Goa
De Goesenaar Gaspar Berse (1515-1553) in het Oosten
Peter Eldering
Zij voeren oostwaarts over zee tot op
De wateren van India. De wieg
Der zon die brandend opgaat, kwam in zicht
(Luís de Camões, ca. 1524-1580)1

In de zestiende eeuw beleefde Portugal zijn Gouden Eeuw.2 Vasco da Gama
(1469-1524) had onder koning Manuel I (1469-1521) in 1498 de zeeweg naar Indië
geopend en onder koning João III (1502-1557) groeide Lissabon volgens Luís de
Camões uit tot een ‘Nieuw Rome’:
Via estardo o Ceo determinado
De fazar de Lisboa nova Roma.3

In Azië werden handelsposten onder Portugees gezag gesteld. Sterrenbeelden die
nooit eerder waren gezien, zoals het Zuiderkruis, schenen over nieuw Portugees
gebied, zo dichtte Camões:
Já descoberto tinhamos diante
Cá novo hemispherio nova estrella4

Gebieden die volgens de Ouden onbewoonbaar waren door hitte, bleken bewoond
door talloze volken en werden onderworpen aan de Portugese kroon. De universiteiten
van Lissabon en Coïmbra bloeiden. Wetenschappelijke werken verschenen in de
volkstaal, in het Portugees. Het was de overgang van de late Middeleeuwen en
Renaissance naar de Barok. De studie van de eens zo vereerde auteurs uit de Oudheid
maakte geleidelijk plaats voor eigen onderzoek en ervaring. De imitatio van de
Oudheid leidde via aemulatio (het overtreffen van het nagevolgde voorbeeld) tot
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een ‘herschepping van de wereld’ en daarmee tot een ‘Nieuwe Wereld’.5
In 1534 wordt een nieuwe kloosterorde, die van de jezuïeten, opgericht. De
spiritualiteit van deze orde verschilt zowel van de laatmiddeleeuwse pessimistische
mensvisie als van de heidense renaissance met haar optimisme en van het quietistische
pessimisme van de Moderne Devotie.6 De spiritualiteit van de jezuïeten gaat uit van
‘de ervaring van het persoonlijk geroepen zijn voor inzet “ad maiorem gloriam Dei”’,7
als diep doorvoelde navolging van de arme en gekruisigde Christus, en dit alles in
dienst van de concreet zichtbare strijdende Kerk.8 De vader van de moderne
geschiedschrijving, Leopold von Ranke (1795-1886), schrijft:
Eine solche Vereinigung von hinreichender Wissenschaft und
unermüdlichem Eifer, von Studium und Überredung, Pomp und Kasteiung,
von Ausbreitung über die Welt und Einheit der leitenden Gesichtspunkte
ist auch weder früher noch später in der Welt gewesen.9
De nieuwe orde missioneerde aanvankelijk vooral in de Portugese gebieden.
Franciscus Xaverius (1502-1552) was hier de grote voorman. Goa met zijn zeven
heuvelen op de oostkust van India werd het ‘Rome van het Verre Oosten’.10 Midden
in dit nieuwe Portugese gebied was de Goesenaar Gasper Berse actief van 1548 tot
zijn dood in 1553. Hij was werkzaam in Goa en maakte dit als jezuïet en metgezel
van Xaverius tot dat ‘Oosterse Rome’. Gasper Berse deed bepaald niet voor hem
onder en werd door zijn confraters de ‘Nederlandse Franciscus Xaverius’ genoemd.11
Het oeuvre van de Zeeuw Gaspar Berse, van wie de Latijnse naam Barzaeus luidde,
beperkt zich tot een paar brieven. Reflecties van Rankes woorden over ‘uitbreiding
over de wereld’ en van het ‘volgen van richtlijnen’ vinden we in de paar brieven die
van Berse bekend zijn.12 Hij getuigde daarin van trots op de bereikte resultaten. Zijn
preken hadden volgens hem overredingskracht. Onvermoeibare studie en ijver toonde
hij op Ormuz, in Chale (Chaliyam) en in Goa. Door die brieven krijgen we een
venstertje op een van de eerste ontmoetingen van een Europeaan met
hindoegodsdiensten. Tot dan toe waren alleen de godsdiensten van de westerse en
mediterrane Oudheid, het jodendom en het mohammedanisme goed bekend. De
laatste twee staan daarbij in de traditie van het Oude Testament, evenals het
christendom. Het hindoeïsme kent daarentegen een geheel andere, Oosterse
oorsprong.13
In dit artikel worden vier van die vroege ontmoetingen van Berse met het
hindoeisme nader bekeken, waarbij er aandacht wordt geschonken aan de bijzondere
manier waarop hij het hindoeïsme waarnam. Deze is namelijk afwijkend van de wijze
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Gaspar Berse. Frontispice uit Willem Frederik van Nieuwenhoff, Gaspar Berse of de Nederlandsche
Franciscus Xaverius. Eene bijdrage tot de geschiedenis der Sociëteit van Jezus in Indië van
1546-1553. Rotterdam 1870.
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waarop latere auteurs het hindoeïsme beschrijven. Daarbij zullen we zien dat deze
andere invalshoek nauw samenhangt met de jezuïtische achtergrond van Berse.

Van soldaat tot jezuïet
Gaspar ‘Fransz.’14 Berse werd in 1515 geboren in Goes. Zijn ouders zullen niet
onbemiddeld zijn geweest.15 In ieder geval bezocht hij de Latijnse school in Goes,
waar hem de grondbeginselen van Latijn, lezen en schrijven werden bijgebracht.16
Hij deed het kennelijk goed op school, want hij behoorde tot het drietal dat door
Goes ieder jaar naar de enige Nederlandse universiteit in die tijd, die van Leuven,
werd uitgezonden.17 Daar verbleef hij in het Paedagogium Castrum.18 Hier werd
onderwijs in de Artes-faculteit, de faculteit van de ‘Vrije Kunsten’, aangeboden. Op
de minimumleeftijd van veertien jaar behaalde de student het baccalaureaat, daarna
werd hij, met een minimumleeftijd van twintig, Magister Artium. Berse behaalde
deze graad in 1536, dus op eenentwintigjarige leeftijd.19
Wat had Berse geleerd in Leuven? Het curriculum omvatte logica, fysica en
metafysica. Van fysica, natuurwetenschap in de moderne zin, was natuurlijk geen
sprake. Het ging om het correct redeneren, om een natuurfilosofisch wereldbeeld en
om basisinzichten in filosofie en theologie.20 Het geheel was sterk gekleurd door de
auteurs uit de Klassieke Oudheid zoals Aristoteles met zijn Organon. De
Artes-faculteit was een soort ‘voorbereidend hoger onderwijs’. Een afgeronde studie
in de Artes was nodig voor de vervolgopleiding aan de drie andere faculteiten:
Theologie, Medicijnen en Rechten. Daarnaast was de Artes-opleiding een goede
voorbereiding op een maatschappelijke carrière.
Voor Gaspar Berse lag dus in 1536 de wereld open. Hij koos een carrière in het
leger van Karel V (1500-1558). Waarom hij dit deed, kunnen we slechts vermoeden.
In 1530 werd Zeeland geteisterd door overstromingen. Daarom vertrok bijvoorbeeld
de Goesenaar Joachim Polites (†1569) in 1530 met zijn hele familie naar Leuven.21
Pieter Boddaert spreekt in zijn Tegenwoordige staat der vereenigde Nederlanden
vervolgende de beschryving van Zeeland uit 1753 van ‘duure tyden, sobere
Neringen’.22 Wellicht dat daardoor een verdere bestuurlijke carrière in het Goese
toen voor Berse niet mogelijk was.
Na drie jaar in het leger van Karel V te hebben gediend, trok Berse zich terug in
een van de hermitages van het Benedictijner klooster te Montserrat.23 Maar evenmin
als voor zijn grote voorbeeld, de oprichter van de jezuïetenorde Ignatius, was de
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milde Benedictijnse spiritualiteit van gematigdheid, afwisseling van gebed en studie
(ora et labora) iets voor hem.24 Van Montserrat ging hij naar Lissabon. Hier kreeg
hij het aanbod huisknecht te worden bij de Portugese edelman Sebastiaan Morales,
Groot Schatbewaarder van koning João/Joan III, wellicht op voorspraak van Morales'
vrouw, die uit de Nederlanden afkomstig was. Aan het hof leerde hij Pater Simon
Rodriguez kennen en door hem de Sociëteit van Jezus - de jezuïeten. De orde moet
hem hebben gefascineerd.25
Op 20 april 1546 werd hij als lekenbroeder opgenomen in de Sociëteit. Uiteindelijk
rondde hij aan de geheel jezuïtische universiteit te Coïmbra zijn studies van theologie
af. Eind 1546 doorliep hij vervolgens de tweeëndertig ‘Geestelijke oefeningen van
Ignatius van Loyola’.26 Dit nam vier weken in beslag en geschiedde niet door het
lezen van het boekje, maar door toedoen van een ‘geestelijke vader’. De inzet van
de ‘oefeningen’ is om door middel van grondige zelfreflectie, begeleid door een
persoonlijke coach voor de psyche, tot een levenskeuze te komen. De volledige titel
is dan ook: ‘Geestelijke oefeningen om zichzelfte overwinnen en zijn leven te regelen,
zonder zich daarbij door welke ongeregelde neiging dan ook te laten leiden.’27 Na
de voltooiing van zijn opleiding droeg Berse in de kerstnacht van 1546 als priester
zijn eerste Heilige Mis op.
Voor de vorming van Berse als observeerder waren de ‘Geestelijke oefeningen’
van belang. Hiermee werd hij als jezuïet getraind in het objectief kijken naar dingen
en gebeurtenissen.28 De eerste week begon met de les dat de mens is geschapen om
God onze Heer te loven [...] en daardoor zijn ziel zalig te maken; en dat het overige
op het aanschijn der aarde is geschapen voor de mens, om hem te helpen in het
nastreven van het doel waartoe hij geschapen is.29 De eerste zinnen geven vervolgens
een verrassende rationaliteit en een wil tot objectivering weer:
Degene die de Oefeningen geeft zowel als degene die ze volgt moet er
meer toe geneigd zijn een stelling van de evennaaste te rechtvaardigen
dan te veroordelen. Kan men ze niet rechtvaardigen, dan moet men vragen
hoe de evennaaste deze stelling opvat. Verstaat deze de stelling verkeerd,
dan moet je hem met liefde terecht wijzen; is dat niet voldoende dan moet
je hem op alle fatsoenlijke manieren terug brengen tot de waarheid, zodat
hij zich uit de dwaling kan redden.30
De volgeling van Ignatius werd grondig getraind in zelfanalyse. Deze analyse toonde
sterke overeenkomsten met de stappen in een functioneringsgesprek van nu: objectieve
waarneming, analyse, beoordeling, plan van aanpak. De equivalenten van
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deze begrippen in de methodologie van de jezuïtische waarneming zijn: ‘wat is mij
schadelijk’, ‘wat is mij bevorderlijk’, ‘wat doet er niet toe’. In het eerste geval moest
de jezuïet dit gedrag vermijden, in het tweede geval moest hij het bevorderen en in
het derde geval moest hij zich hiertegenover onverschillig opstellen.
We moeten ons realiseren dat deze trainingsweken van introspectie en objectivering
in kleinere omvang steeds door iedere jezuïet herhaald werden. Zij vormden de kern
van de jezuïtische spiritualiteit en identiteit. Maar geïnternaliseerd vormden zij ook
de basis van de kijk van de jezuïet op de wereld en van zijn rapportages aan Ignatius.
Dat gold mijns inziens met name voor de houding ten opzichte van de vreemde,
niet-westerse culturen en godsdiensten, zoals we zullen zien in deze vier door mij
gekozen voorbeelden van de ontmoetingen met het Verre Oosten.

De eerste ontmoeting: Goa en de eerste hindoe
In 1548 werd Berse uitgezonden naar Goa. Na een reis via Kaap de Goede Hoop en
Mozambique bereikte hij zijn bestemming op 3 september 1548.31 Eenmaal daar
vernam hij dat er zich in de gevangenis van Goa een Brahmaan genaamd Locu
bevond. Na een aantal disputen werd deze door Berse tot het christendom bekeerd.32
Deze bekering vormde zijn eerste bekende ontmoeting met het hindoeïsme.
Een jaar later zou Barzaeus zijn ervaringen te Goa neerleggen in een brief die is
geschreven in Ormuz.33 Hij schrijft: ‘Er zijn hier ontzettend veel heidense inlanders
die slangen en koeien vereren. De koeien laten ze vrijelijk rondzwerven en op dit
eiland waar zoet water schaars is worden die ook nog te drinken gegeven. Zij vinden
dat het niet past enig dier te eten of te doden. Zij leven vrijwel van groenten.’ En
verder: ‘Zij zijn zachtaardig van inborst en vreemd aan ieder onrecht of
kwaadaardigheid.’34
Vervolgens verhaalt hij over de Juggernaut, de religieuze rituele zelfverminking,
en de weduweverbranding. De Juggernaut (een verbastering van Jagannath) refereert
aan de enorme tempelwagens waarmee de beeltenis van Jagannath, een god uit het
hindoepantheon, éénmaal per jaar verplaatst werd van tempel tot tempel. Al sinds
de (pseudo-)reizen van John Mandeville (rond 1365) ging het verhaal, dat aanbidders
van Jagannath zich onder de geweldige wielen van deze reusachtige zegewagen
wierpen.35 Het centrum van deze cultus lag aan de oostkust van het subcontinent,
maar ook Ahmedabad in de nabijheid van Suratte en Diu kende een dergelijke viering.
Over de Juggernaut schrijft Barzaeus:
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Ditzelfde volk in andere steden van India kent de gewoonte dat zij het
beeld van hun goden op een zegewagen vervoeren [...] om hun goden die
hun tempels verlaten te offeren. Op deze zegewagen [bevinden zich
mensen] die zich met slachtmessen, en scheermessen zover steken, tot zij
met een uitgebloed lichaam neervallen van de wagen en zo inzakken [...]
Anderen die zich spontaan onder de wielen werpen worden verbrijzeld,
want niets is hun goden als offer aangenamer, geen enkel offer kan lieflijker
zijn.36
Opvallend is dat hij zich in zijn beschrijving onthoudt van commentaar; dit in
tegenstelling tot bijvoorbeeld latere ooggetuigen als Rogerius (1651), Von Mandelslo
(1658), Baldaeus (1672) of Valentyn (1726).37

De tweede ontmoeting: het wellustige Ormuz en de vastende yogi's
Berse werd in maart 1549 van Goa naar Ormuz gezonden. Bij zijn vertrek naar het
eiland Ormuz in de Perzische Golf, kreeg Berse een opdracht van St. Franciscus
Xaverius mee.38 Hierin stond dat hij zich in de eerste plaats moest bekommeren om
de aldaar verblijvende Portugese christenen, die bij alle weelde van dit eiland in een
staat van ‘tropisch’ verval zouden verkeren. Die weelde blijkt ook uit het Arabische
spreekwoord, dat Von Mandelslo citeert: ‘Als de wereld een ring zou zijn, dan zou
Ormuz de edelsteen in de ring zijn.’39 In deze ‘sprookjesachtig rijke handelsstad op
het gloeiend hete rotseiland’ is er sprake van een ‘moreel dieptepunt van de bevolking
en de afschuwelijke zonden in dit Sodom en Gomorra [...] die Gods toorn oproepen’,
zo werd in 1546 aan Franciscus Xaverius bericht.40 Berse zou aan de bestrijding ervan
een dagtaak hebben, waarbij hij zich bovendien nog bekommerde om joden,
mohammedanen en heidenen.
Tot die heidenen op Ormuz rekende Barzaeus ook de yogi's. Yogi's (niet te
verwarren met westerse moderne yoga-beoefenaren) zijn aanhangers van een
hindoegodsdienst die zich kenmerkt door een ethisch verantwoord leven, soberheid
en armoede, en contemplatie.41 Barzaeus, maar ook Rogerius (1609-1649), Von
Mandelslo (1616-1644) en Baldaeus (1632-1671) leken er zich van bewust te zijn
dat er geen hindoeïsme bestaat - een woord dat zij ook niet gebruiken. Veelal spreken
zij van ‘Braminen’ om de vedisch-brahmaanse godsdienst aan te duiden.42 Over de
yogi's werd weinig goeds vermeld in de zeventiende eeuw. Rogerius vond hun gedrag
extreem: ‘hebbe ick ghesien twee Iogiis, met groote sware ysere ketens aen haer
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beenen; sy wierden van haer ghedraghen op haer schouders, ende een deel sleepte
noch achterna.’43
Baldaeus maakte het nog erger. Hij schreef het volgende over de verering van de
fallus als symbool voor de godheid Shiva:
Daar worden onder de Heydenen eenige Geestelijke gevonden, Jogys
genaamt, die den Quivelinga om hare halzen dragen [...] Hier van verhaalt
ook D. Rogerius, sprekende van de figure Lingan, zijnde membrum virile
in muliebri membro ende zodanige Figure werdt Ixora of Esware [Shiva]
in de Pagoden of Duivels Tempels gedient.44
Baldaeus noemde deze fallus ‘de vuylste ongeschiktheyt’. Valentyn (1666-1727)
zou later in dezen ook Rogerius citeren en vervolgen met:45 ‘[Men kan daar] gelyk
mede de bespottelyke reden [lezen], waarom Eswara [=Shiva] in zulken onbeschaamde
gedaante in hunne Tempels (die beter in een Bordeel passen zou) afgebeeld werd.’46
Baldaeus beschreef vervolgens de ontmaagding van bruiden op een afgodsbeeld bij
de Canarins van Goa.47 Hij deed dit in het Latijn ‘om d'eerbaarheyt’ van eventuele
vrouwelijke lezeressen te ontzien. De bruid werd naar het afgodsbeeld met een ijzeren,
bronzen of ivoren vooruitstekende roede geleid. Haar moeder of ander naast familielid
duwde haar daar met geweld op. Dit ging niet zonder zware pijn. Het gejammer van
de bruid die ontmaagd werd, werd echter overstemd door gezang en muziek.48
Opvallend is echter dat deze pikanterieën bij Barzaeus ontbreken. Geheel volgens
zijn jezuïtische manier van kijken deed het er eigenlijk niet toe wat slecht of
godslasterlijk was; het maakte simpelweg deel uit van de beschaving van streek en
volk, die men verder kon laten voor wat deze was. Over de yogi's schreef hij:
De maandag, (de dag die de heidenen in ere houden) verkeer ik onder
deze. Onder hen is een soort mensen die Jogui heten, dat is heilige
kluizenaars. Zij brengen hun tijd door in de diepe duisternis van grotten;
ik heb een paar van die soort mensen op dit eiland gezien.
Ze erkennen één leider en wel een prefect aan wie zij allemaal
gehoorzamen. Met as bestrooien zij zich en zij houden onthouding [van
vlees], armoede en vooral kuisheid in ere, omdat naar zij menen en
verzekeren het juist deze drie deugden zijn die een mens waardig maken
voor het aanschijn van God.
Uitstekend filosoferen zij en belijden de H. Drieëenheid, zij kennen macht
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toe aan de Vader, wijsheid aan de Zoon, en goedheid aan de H. Geest. En
geven aan God bepaalde namen die dit alles omvatten.
Zelf zijn zij totaal zachtzinnig, en bescheiden, en nederig. Als zij toevallig
hebben gemerkt, dat iemand een val zet voor een vogel of een viervoeter
of zelfs dreigt deze te doden, beletten ze hem dat in elk geval en ze willen
liever tegen elke prijs het leven van die dieren teruggeven. Zelfs van het
soort van dier als een vlo, dat in deze landen voorkomt, als dat met zijn
leven bedreigd zou worden.49
Opvallend in dit citaat is de identificatie met de christelijke theologie in plaats van
met de westerse, heidense Oudheid. Voorts staat de positieve, ethische karakterisering
van de yogi vrijwel in tegenstelling tot de beschrijving van de christenen in Ormuz,
die zich, aldus Barzaeus in de eerste bladzijden van zijn Ormuse brief, overgaven
aan zonden als overspel, veelwijverij, bedrog, woekerrente en het houden en kwellen
van slaven.

De derde ontmoeting: de erotische liefdesparen van Salsetta en Elephanta
In september 1551 vertrok Gaspar Berse naar Goa. Onderweg deed hij Diu aan.
Vandaar ging het naar Bassein / Vasai, waar het schip opgekalefaterd moest worden
na een opgelopen stormschade. Berse maakte van de gelegenheid gebruik om de
Canarin-tempel op het eiland Salsetta (vlakbij het huidige Mumbai) te bezoeken:
Daarna gaan wij te voet op reis om een Pagode te zien, in de volksmond
CANARIN50 genoemd, iets wonderbaarlijks. Het is een stad helemaal in
een berg onder ongelooflijk veel inspanning en techniek uitgehouwen met
zijn vele nissen en cisternen.51
Berse moet bij de ingang van de grote hal van dit boeddhistenklooster de
kwaadafwerende liefdesparen hebben aangetroffen. Hij moet de Boeddhabeelden,
omgeven door vrijwel naakte vrouwen, hebben gezien. Wellicht heeft hij in het
duister van de grote aanbiddingshal, de Chaitya van Kanheri, verlicht door fakkels,
de kapitelen van de zuilen waargenomen waarop liefdesparen op olifanten zijn
afgebeeld. Valentyn zou hier later over schrijven dat deze tempels eerder op een
bordeel leken.52 Barzaeus schreef er - geheel volgens de training met de oefeningen
van Ignatius - met geen woord over. Het ‘deed er niet toe’.
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Afbeelding van Mithuna in de Canarin-tempel op Salsetta. Particuliere collectie.

Na zijn bezoek aan Salsetta voer Berse naar Chaul, waar hij de Elephanta-grotten
bezocht. Deze vormden een rotstempel gewijd aan Sjiwa en zijn gezellin Parvati:
Van hier ben ik op Allerheiligen [1 november] aan boord gegaan van een
galei, die mij opwachtte, om naar Caulanum [Chaul] te gaan. Eerst maken
we een omweg om een andere pagode te zien die in een rots is uitgehakt.
Om de enorme omvang en de hoeveelheid standbeelden werd deze vaak
bezocht door velen. En hij overtreft in grootte ruimschoots de kerk van
Lissabon.
Onder de standbeelden was een driehoofdig beeld dat de andere
standbeelden met zijn ongelooflijke omvang overtrof. Het had drie benen
en drie handen, maar dat alles aan één geweldig lichaam. De naam [van
de tempel] was: ‘Pagode van de Olifant’.53
Barzaeus doelde met het driehoofdige beeld op de Trimurti: de drieheid van de
scheppende Brahma, de instandhoudende Vishnoe en de vernietigende Shiva. Hij
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maakte geen enkele opmerking als Mandelslo, die later zou schrijven: ‘Die Figur
des Abgottes ist gräulich daß man erschrecken mag/wenn man es ansieht.’54 De
grotten van Elephanta stonden vol met Shiva en Parvati als halfnaakt paar, met een
dansende Shiva omgeven door rondborstige godinnen, een mediterende Shiva, die
zich niet laat afleiden door alweer rondborstige vrouwen, met een tot één gestalte
verenigde Shiva en Parvati, waarbij zijn linkerzijde een borst heeft en hij rechts zijn
draagdier, de koe, aan de hand voert. Hoogtepunt van de tempel was voor de latere
auteurs een ‘alleronbeschaamst verbeelde vuiligheid’: een kapel met de Linga. Voor
Barzaeus, die dit fallusbeeld zeker moet hebben gezien, vormde de aanwezigheid
ervan echter geen aanleiding om hierop commentaar te geven. Ook deze Linga werd
op zijn jezuïtisch genegeerd.

De vierde ontmoeting: het syfilitische Goa
Waar latere schrijvers de erotiserende werking van deze oosterse voorstellingen op
een oriëntalistische wijze benadrukken, lijken deze voorstellingen Barzaeus niet te
prikkelen. Als er geen borst, fallus of liefdespaar te vinden is waarover de Goese
pater zich kon opwinden, dan roept dit de vraag op of hij dit überhaupt wel ergens
over kon. Dat dit wel degelijk het geval was, werd duidelijk na zijn terugkeer in
Goa.55 Berse ging hier namelijk fel tekeer tegen de echtbreuk en de onkuisheid. Mede
door de intensieve biechtpraktijk van de jezuïeten moet hij er al gauw achtergekomen
zijn dat de Portugezen er liederlijk leefden:56
De meeste Indische en Portugeesche vrouwen en dochters van lageren
stand hadden hare eer veil voor eenig blinkend goud en verkochten alzoo
hare ziel aan den duivel door de onweerstaanbare kracht der gewoonte.57
Vrouwen die zich behingen met opschik, gooide hij de tekst van Jesaja 3 voor de
voeten:
De dochters van Sion zijn verwaand, lopen rond met opgeheven hals, lopen
rond met geheven hoofd en verleidende blikken, met trippelende pasjes
met rinkelende enkelbanden. Op die dag ontneemt de Heer hun alle
sierraden, voetringen, zonnetjes, maantjes, oorbellen en armbanden, sluiers
en hoofddoeken, beenkettinkjes en linten, parfumdozen en amuletten,
vingerringen en neusringen.58
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Veel zediger werden de Goase vrouwen niet van Berses preken. Later zou Von
Mandelslo constateren dat de vrouwen van Goa veel betel en arak gebruikten59 ‘daher
sie ihre Sinne und Gedanken nur auf Manns richten / seynd über alle masse geil und
der Unzucht ergeben.’60
Berse preekte ook tegen de slechte behandeling van slaven, een thema waartegen
de jezuïeten zich ook in Zuid-Amerika sterk maakten. Valentyn zou een eeuw later
schetsen:
Zeker Portugeesche Mevrouw, niet al te wel van een slavin bejegend, liet
haar (wie hoorde dit oit) gloejende hoef-yzers aan de voeten spykeren,
zonder dat die meyd nog geluid dorst geven, wel wetende, dat zy dan nog
veel erger te wagten had; dog zy quam daags'er aan hier af te sterven.61
Ook de mannen werden door Berses preken nauwelijks tot het goede bekeerd.
Baldaeus zou later schrijven:
De Mans zijn doorgaans groote Hoeren-jagers, houden meest met de
slavinnen. Ja ik hebbe gezien, dat op een tijdt drie slavinnen van een
Portugeesch beswangert, te gelijk in't Kinder-bedde lagen. Zy maken ook
weynig werks van hoerery en overspel [...] D'onreyne Ziekte ('t zy dat
menze Morbus Gallicus of Hispanicus [syfilis] noemt, ik laat die twee
Natien om de eer-tijtel twisten) is'er zo gemeyn [algemeen], [...] dat het
te verwonderen is, t is ook geen schande voor een [H] idalgo [...] daarmee
aangetast te zijn.62
Valentijn zou dit in andere bewoordingen herhalen:
Veelen alhier hebben ook de Spaansche pokken; dog't is hier zulken
schande niet, als in andere landen, zelfs zyn 'er, die 'er op roemen, van die
zoo en zoo dikwils al gehad hebben. En hoe kan dit minder zyn in een
stad, waar in zoo schrikkelyk gehoereerd werd, en Vrouwen sich niet
schaamen in haar Mans bywesen met hare pollen [minnaars] op te trekken.63
Kortom, ook in 1672 (Baldaeus) en 1726 (Valentyn) heersten nog steeds dezelfde
kwalijke praktijken zoals Barzaeus die aantrof: ‘Geen hoeragtiger en moorddadiger
menschen vind men ergens dan in Goa, en ook geen jalourser Vrouwen.’64
Berse heeft dus wel degelijk uitgehaald naar de mannen en vrouwen die in sexuali-
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bus niet zuiver waren. Details van zijn gesprekken in de biechtstoel kennen wij niet,
maar wij weten wel dat volgens zijn brieven en biografen velen zich bekeerden tot
een zuiverder seksuele moraal. Kennelijk sloot hij alle seksuele voorstellingen in
tempels daarvan uit. Hij wond zich op over de uitwassen binnen de christelijke
geloofsgemeenschap, over de andere geloven oordeelde hij niet.

Kanheriboeddha op Salsetta. Particuliere collectie.

In het voorjaar van 1552 werd Barzaeus nolens volens overste en rector van het
college St. Paulus in Goa. Hij was provinciaal jezuïeten-overste van Indië.65 Op 18
oktober 1553 stierf hij in het ‘Rome van het Verre Oosten’.66

Besluit
In dit artikel is zeer selectief de nadruk gelegd op slechts enkele teksten van Barzaeus
uit de Epistolae indicae (15662) over het hindoeïsme. Volstrekt buiten beschouwing
bleef zijn visie op het Portugeesche christendom, het jodendom en het
mohammedanisme. Het ging hier immers om ‘East meets West’. Barzaeus beschreef
deze ontmoetingen op een andere manier en in een andere toonzetting dan latere
schrijvers. Hij verschilt ook van hen in zijn keuze van wat hij wilde laten zien van
het hindoeïsme. Hij koos voor een lange beschrijving van de yogi's en een haast
terloopse vermelding van de rotstempels van Kanheri en Elephanta.
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Het zou natuurlijk aardig zijn te spreken over Gaspar Berse/Barzaeus als over de
ronde, rationele, nuchtere Zeeuw, die zijn heil vindt in de nuchtere afgeronde rationele
spiritualiteit van de Sociëteit van Jezus. Oudere biografieën suggereren dit ook. Maar
die ‘nuchtere Zeeuw’ kende ook de spirituele bloei van nadere reformatie,
bevindelijkheid en innigheid. En die rationele spiritualiteit van de Sociëteit had ook
een mystieke vervoering voor het lijden van Christus. En het is nu slechte
historiografie alles op te hangen aan volkskarakter of tijdgeest. Veelbetekender is
zijn biografische gelijkenis met Ignatius, de stichter van de Sociëteit. Deze was
krijgsman, kluizenaar, student en uiteraard stichter van de jezuïetenorde. De door
Ignatius geinitieerde spiritualiteit moet Berse bijzonder aangesproken hebben. In de
Geestelijke oefeningen moet hij ervaren hebben - anders was hij niet door de
jezuïtische ballotage gekomen - dat de combinatie van op Jezus' lijden gerichte
innigheid, rationele beheersing en nadruk op eerst het vreemde kennen en dan bekeren
zo wijd de wereld strekt, bij hem paste.
Zijn weergave van zijn ontmoetingen met het hindoeïsme en van het contrast met
de in Goa verblijvende Europeanen staat in de traditie van de jezuïtische training en
missioneringsstrategie, al zijn de beschrijvingen korter dan gebruikelijk.67 Het ‘eerst
waarnemen, dan kiezen’ stond daarbij voorop. Berse wilde weten wat hindoes precies
deden, beleefden en geloofden. Als jezuïet gaf hij daarom op een meer objectieve
wijze zijn ervaringen met het Oosten weer dan latere reizigers deden. Des te meer
reden om de broodkruimpjes van Berses ontmoeting met de Oost te beschouwen als
kostbare opgegraven oudheden.
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Peter Eldering (1947) studeerde biologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Na zijn afstuderen zette hij zijn studie in de wetenschapshistorie voort aan het
toenmalige Instituut voor de Geschiedenis van de natuurwetenschappen van de
Rijksuniversiteit Utrecht. Aan de Fontys Hogeschool te Utrecht studeerde hij
theologie. Hij was docent biologie en levensbeschouwing te Rotterdam en Ridderkerk.
Hij was medeauteur van een lesmethode voor het vak Algemene
Natuurwetenschappen. Zijn belangstelling gaat onder meer uit naar de
wetenschapsgeschiedenis van Zeeland in de Barok.
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‘Het heeft ons ten uiterste leed gedaan [...] met geene uwer edeles
letteren verheugd te hebben mogen worden’
De briefwisseling van VOC-onderkoopman Gregory Herklots
(1739-1789) vanuit Bengalen met zijn familie in Middelburg
Johan Francke
Over de Zeeuwse VOC-onderkoopman Gregorius Herklots (1739-1789) en diens
werkzaamheden in Bengalen was al het nodige bekend.1 Deze kennis is door het
Sailing Letters-project Zee(uw)post uitgebreid: er zijn zeven onbekende brieven van
Herklots aan zijn zussen en broers Johan David en Christiaan in Middelburg
opgedoken.2 De brieven werden geschreven in het tijdvak 20 november 1780 tot en
met 15 januari 1781 en meegegeven met het schip de Dankbaarheid van de
VOC-kamer Rotterdam, dat onder bevel stond van Hendrik Steedsel. De
Dankbaarheid vertrok op 20 januari 1781 uit Bengalen en werd na een verblijf van
enkele weken bij Kaap de Goede Hoop tenslotte op 21 juli 1781 door de Engelsen
veroverd in de Saldanhabaai, ongeveer 60 mijl noordelijker,3 waardoor we nu de post
kunnen lezen die voor Herklots' broers en zussen bestemd was.
De reisduur van een brief uit Bengalen naar Europa kon gemakkelijk negen
maanden bedragen. Omdat de aankomst ervan zeer onzeker was, werden vaak
duplicaten met andere schepen meegezonden. Particuliere correspondentie was
toegestaan mits over VOC-zaken gezwegen werd.4 Dat liet onverlet dat persoonlijke
post soms ook aan een schipper meegegeven werd. Toen Gregorius in augustus 1780
bijvoorbeeld vernam dat een Deens schip naar Europa vertrok, schreef hij een brief
aan zijn broer Christiaan, waar hij een duplicaat van een eerdere brief aan toevoegde.
Hiermee berichtte hij over de aankomst van het schip Popkensburg en daarmee van
de ontvangst van hun brieven van 20 december 1779.
Deze actie speet Herklots achteraf, omdat het Deense schip een half jaar vertraging
opliep, maar waarschijnlijk waren deze twee brieven ten gevolge van de oorlog met
Engeland voor jaren de enige van zijn brieven die in de Republiek arriveer-
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den.5 Herklots maakte in zijn correspondentie een scheiding tussen zakelijke post
(aan broer Johan David gericht en zelf geschreven) en persoonlijke brieven, die aan
beide broers en zussen werden gericht en ook door zijn vrouw werden ondertekend.
Daarbij valt op dat de ‘maal’-brieven [postvakbrieven] zowel duplicaten bevatten
als incompleet zijn: wisselbrieven en in de brieven gemelde kranten en andere stukken
ontbreken. De inhoud van de brieven was zeer divers. Hier zal vooral worden gekeken
naar de familieverhoudingen en -berichten, naar de interactie tussen Herklots' functie
als onderkoopman en de handel die hij bedreef, en naar de mate waarin de actuele
politieke situatie hierop van invloed was.

De familie Herklots
Gregorius Herklots werd op 29 november 1739 gedoopt te Middelburg, maar zijn
familie kwam oorspronkelijk uit Bremen, vanwaar zijn grootvader verhuisd was naar
Middelburg. Zijn vader diende eveneens de VOC in India en droeg dezelfde naam.
Vandaar wellicht dat onze briefschrijver zichzelf Gregory noemde, al zal dit zeker
ook de handel met de Engelsen vereenvoudigd hebben. Daarnaast waren nog twee
familieleden actief voor de VOC in India. Dat waren Gregorius Herklots, fiscaal van
Chinsura, geboren in Bremen (1768-1852) en actief in dienst vanaf 1789, die zowel
de VOC als de Engelse EIC diende, en de vierde Herklots was Gregorius M.D.
(1811-1846), die chirurgijn op de factorij te Madras was.6
Gregory Herklots had tenminste vier broers, Johan David, Christiaan, Michiel en
Willem, en twee zussen, Petronella en Cornelia.7 Michiel Herklots overleed
waarschijnlijk in juni 1798 en werd begraven in de Oostkerk in Middelburg, maar
onzeker is of dit Gregorius' broer was.8 Johan David werd op 1 mei 1791 benoemd
tot ouderling in de kerkenraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente in
Middelburg.9 Op 18 december 1793 volgde hij Johan Perkois op als ontvanger van
het dienstbode-, karos-, wagen- en paardengeld te Middelburg en ressort. Deze functie
kwam voort uit zijn positie als raadslid van de stad. Op 12 maart 1798 kreeg hij
ontslag uit deze functie.10 Johan David bewoonde vanaf het najaar van 1782 een huis
aan de Rouaanse kaai te Middelburg.11
Christiaan werd op 9 april 1745 geboren en stierf op 2 december 1812 op 67-jarige
leeftijd te Middelburg. Hij was toen nog raadslid van de stedelijke magistraat. Hij
was gehuwd met Petronella Johanna Ackermans, die drie jaar later overleed, en was
vader van Christina Johanna, Adriana Johanna en Johan Pieter.12 Hoewel Gregory
de
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zakelijke verhoudingen vooral met Johan David besprak, was Christiaan Herklots
vermoedelijk zelf ook koopman, want in november 1780 kocht hij zowel een huis
als een pakhuis in de Schuttershofstraat.13 Op 23 juli 1782 werd het bedrijfverder
uitgebouwd met de aankoop van nog een huis en pakhuis in dezelfde straat.14 Amper
twee jaar later begon het smalle kleine straatje een Herklots-imperium te worden,
want in 1784 werden nog eens twee huizen gekocht.15 In 1795 ging Christiaan Herklots
op stand wonen toen hij in april van dat jaar een woning aan de Markt kocht voor £
Vls. 700, - (€1.900, -).16

Handtekening van Gregory en Christina Herklots onder een brief gericht aan Christiaan Herklots
en zijn twee zussen, 20 november 1780. Collectie TNA, Foto: J. Francke, mei 2016.

De slechte postverbindingen met Bengalen hadden de relatie tussen Christiaan en
Gregory in november 1780 bepaald geen goed gedaan. Gregory en zijn vrouw
Christina reageerden misnoegd op het niet ontvangen van post van zijn broer: ‘het
heeft ons ten uiterste leed gedaan, met de komst van het eerste, direct voor deese
directie gedestineerde Zeeuwsche schip, met geene uwer edeles letteren verheugd te
hebben mogen worden.’17 Gregory maakte hieruit op dat Christiaan hem niet meer
wilde spreken: ‘deeden mij genoeg begrijpen dat het met onse correspondentie, op
het laast stond te loopen, bij aldien die van mijne zijde niet beantwoord wierde.’
Toch waagde Gregory nog een poging, al weten we nu dat het twijfelachtig is of die
brief zijn broer heeft bereikt.
Gregory gaf zelf wel toe in het verleden ook niet altijd even trouw met schrijven
te zijn geweest, maar zei dat hij probeerde zijn leven in dat opzicht te verbeteren.
Via een brief van zijn oudste broer Johan David, ontvangen in oktober 1780, had hij
vernomen dat Christiaan net als diens oudste zoon Gregorius erg ziek was geweest,
en hij hoopte op hun beterschap.18 Christiaan was binnen de familie waarschijnlijk
de man die de wetenschappelijke ontwikkelingen het beste volgde. Gregory zond
hem
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in november 1780 namelijk enige in Bengalen gedrukte Engelse kranten, waarvan
hij zelf niet bepaald onder de indruk was. Hij stelde zijn broer dan ook voor de inhoud
ervan in de ‘ledige uurtjes’ tot zich te nemen en voegde eraan toe: ‘meld mij eens
hoe uw edele deese papiertjes heeft gevonden.’19 Op 15 januari stuurde hij nogmaals
zeven Engelse kranten op en een almanak voor het jaar 1781. Niet omdat deze van
nut zouden zijn, maar zodat Christiaan de vorderingen van de drukpers in Calcutta
zou kunnen aanschouwen en hij ook de Mohammedaanse en Bengaalse kalender en
de namen van de Bengaalse maanden en hun feestdagen kon bekijken.20
In de persoonlijke brieven die Gregory en zijn vrouw naar de broers en zussen in
Middelburg schreven, is er een duidelijke en oprechte belangstelling voor het lief en
leed van de familie. Zo meldde Gregory blij te zijn met de geboorte op 21 februari
1780 van een zoon van zijn zus, waarvan hij het bericht met de Bovenkerkerpolder
op 16 december 1780 had ontvangen. Tegelijk zei hij zeer te zijn getroffen door
zowel de dood als de toedracht daarvan van Johan Davids schoonmoeder,
‘mejuffrouw’ Bomme, en door het overlijden van tante Huijge.21 Anderzijds behoren
verwijzingen naar eigen en andermans gezondheid tot het standaardrepertoire van
de achttiende-eeuwse brief.
Uit een drietal brieven wordt duidelijk dat het niet altijd pais en vree was tussen
de broers en zussen. Uit Gregory's woorden valt namelijk op te maken dat er
meermalen onmin is geweest over pakketjes die hij verstuurde. Hij verontschuldigde
zich er op 15 januari 1781 voor dat hij genoodzaakt was alle post in twee pakjes bij
elkaar te bundelen, zodat de presentjes bij elkaar zaten.22 Hij gaf de bundeltjes mee
aan kapitein Steedsel van de Dankbaarheid. Hij had ze aan zijn broer Michiel
geadresseerd en hoopte dat de cadeaus eerlijk onderling zouden worden verdeeld
door zijn zussen, en dat er geen ruzie zou worden gemaakt over wat voor wie bestemd
was.23 In een brief van drie dagen eerder had hij aan Christiaan en Johan David een
assignatie van f 396,50 gestuurd om aan Cornelia en Petronella ter beschikking te
stellen: een taak die hij alleen aan beide broers toevertrouwde.24 Nu hielp het niet
bepaald mee dat Herklots zelf een fout had gemaakt in de assignatie die in november
was verstuurd, omdat deze op naam van Christiaan was gesteld, terwijl Johan Davids
naam erop hoorde te staan. Hij hoopte echter dat de broers alles eerlijk zouden
verdelen en beloofde in het vervolg voorzichtiger te zijn.25 Het is de vraag of dat ook
lukte met een dergelijke zending van voor de 18de-eeuwer zeer exotische producten
uit het verre Bengalen, temeer daar deze het enige tastbare aandenken vormden aan
een broer die al jaren niet thuis was geweest.
Gregory Herklots was in 1759 bij de VOC in dienst getreden als constabelsmaat
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aan boord van het schip Duinenburg. Hij had in dat jaar een tegoed bij de VOC
opgebouwd van 119 gulden, waarna hij in de daaropvolgende jaren nog diverse
grotere tegoeden en schulden opbouwde. Hij kwam tussendoor waarschijnlijk nog
terug naar huis, want op 30 december 1771 trad hij in dienst aan boord van het schip
Duinenburg als onderkoopman. Met dat schip voer hij naar de Kaap, waar hij op 31
augustus uitgeschreven werd en overstapte op het schip Bovenkerkerpolder, dat hem
naar fort Gustavus te Hougly in Bengalen bracht. Hij had naar aanleiding van die
reis een tegoed van 468 gulden en nog eens 480 gulden gage van de VOC in het
vooruitzicht.26

Carrière in Bengalen
De Nederlanders waren sinds 1607 in Bengalen gevestigd en hoewel de Engelsen
het gebied in 1795 veroverden en de VOC in 1799 ophield te bestaan, vertrokken zij
er pas in 1825.27 Aan de Hougly-rivier, 40 kilometer ten noorden van Calcutta
(Kolkata), had de VOC een vestiging.28 In 1634 werd de hoofdvestiging eerst tijdelijk
maar later definitief naar Hougly verplaatst, waar tot 1632 een Portugese vestiging
was geweest. Doordat de factorij economisch steeds belangrijker werd, kreeg Bengalen
vanaf 1655 een eigen directie. In 1656 werd de loge door een stormvloed
weggespoeld, waarna in het iets zuidelijker gelegen Chinsura een nieuwe vestiging
werd opgericht, die overigens officieel ook Hougly werd genoemd. Deze vestiging
kreeg in 1687 ter bescherming een ommuring. In de jaren veertig van de achttiende
eeuw werd de vestiging versterkt tot een fort met vier hoekbastions op een rechthoekig
grondplan, dat fort Gustavus werd genoemd, naar gouverneur-generaal Gustaaf
Willem van Imhoff.29 Chinsura ontwikkelde zich tot stapelplaats. Via de Ganges
werden salpeter en opium uit Patna en Chapra aangevoerd, uit Cossimbazar kwam
de beste zijde en in de pakhuizen van fort Gustavus lagen katoen, gember, hennep
en suiker opgeslagen voor transport naar Perzië, Japan, Batavia en Europa. Voor
VOC-dienaren was Bengalen een geliefde standplaats omdat er veel geld te verdienen
viel. De Zeeuwse Schout-bij-nacht Johan Splinter Stavorinus, die in de jaren
1768-1778 vaak in de Oost verbleef, merkte over deze persoonlijke verrijking op:
‘zeker is dat er hier weinig gevonden worden, die de Maatschappij dienen uit eerzucht,
of begeerte om wel te doen. Ieder een zorgt slechts om zijn beurs op de best mogelijke
wijze en schielijk te vullen.’30
Gregory Herklots verbleef in ieder geval vanaf zijn vijfentwintigste in Bengalen,
dus vanaf het jaar 1764. In 1767 trouwde hij er met Christina Gerardina Cloppen-
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burg (geboren aan de Kaap op 31 december 1747 en overleden te Chinsura op 9
oktober 1820). Zij was de dochter van Ruardus Cloppenburg, een predikant aan de
Kaapkolonie.31 Anders dan Lequin aangaf, kregen Gregory en Christina meer dan
één kind. Een zoon werd Gerard Arnold genoemd (1775-1830). Deze trouwde met
Geertruida Nieuwveen (1782-1864).32 Een ander kind heette Izaak, en er was mogelijk
nog een andere zoon.
De familie Herklots behoorde in Bengalen tot de weinigen die er generaties lang
gevestigd waren en daardoor een belangrijke mate van acculturatie hadden ondergaan,
waarmee zij zich onderscheidden van de meeste VOC-dienaren. In 1791 bijvoorbeeld
had zoon Gerard Arnold Herklots zijn superieur verzocht om in verband met de
bezuinigingen op personeelskosten te worden gekort in rang en gage om zo in
Bengalen bij zijn familie te kunnen blijven, want: ‘de smart om deze dierbaren te
verlaten is groter dan het aansien van de rang van onderkoopman.’ Niet lang daarna
kreeg hij, ofschoon hij in mei 1793 nog maar net met zijn vrouw vanuit de Republiek
in Bengalen was gearriveerd, een benoeming tot Raad van Justitie in Batavia.33 Al
veel eerder had Gregory Herklots zijn kinderen naar de Republiek willen sturen om
er naar school te gaan. Hij verzocht op 12 januari 1781 Johan David en Christiaan
daartoe een tegoed van 720 gulden bij de VOC-kamer Amsterdam te innen. Dat
bedrag diende als ‘alimentatie’ voor zijn kinderen. Eerst door ziekte van hemzelf en
zijn kinderen en later door het uitbreken van de oorlog met Engeland kwam hier niets
meer van terecht.34 Nog in januari 1781 had hij er goede hoop op dat de twee kinderen
de neefjes en nichtjes van zijn broers en zussen zouden treffen: ‘hoe gaarne wenschten
wij al dat jonge volkje eens bij den anderen te zien.’35 Als dat gebeurd is, moet dat
in ieder geval jaren later dan gepland zijn geweest. Gregory Herklots zelf is volgens
de scheepssoldijboeken na 1771 nooit meer teruggekeerd naar de Republiek en
burgerde in Bengalen als koopman in te midden van collega's op de diverse
omliggende buitenlandse factorijen.
Toen Herklots in Chinsura verbleef, was hij een van de weinigen die lid werden
van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, dat in 1778 was
opgericht.36 Voor hobby's en vrijetijdsbesteding was gelegenheid, want volgens
Stavorinus leidden de VOC-dienaren in Bengalen een gemakkelijk bestaan. De
Nederlanders stonden tussen acht en negen uur op. Ze besteedden een deel van de
morgen aan hun post. Om half twee werd de lunch gebruikt, waarna tot half vijf of
vijf uur op een canapé werd geslapen of vrienden werden bezocht. 's Avonds waren
er vaak bals en feesten. Het huishouden werd volledig door bedienden gerund.37
Koopmansassistent Jacob de Bucquoy vond omstreeks 1730 dat men met zes uur
per week
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het werk makkelijk kon bijhouden. De onderkoopman controleerde het pakhuis en
noteerde wat er ingekocht werd, de rest van de tijd kon deze lezen en wandelen.
Alleen met het afschepen en het opmaken van de boeken bij het vertrek van een schip
was het druk.38

De terrassen van de Nederlandse loge Chinsura, de kerk met toren en daarachter de zuilengalerijen
van Welgelegen, tekening door William Hodges, ca. 1781. Collectie British Library.

Gregory Herklots werd volgens Lequin op 22 juni 1778 door de
Gouverneur-Generaal & Raden voorgedragen voor de post van opperkoopman bij
de VOC. In afwachting van de goedkeuring werd hij provisioneel in die rang
benoemd.39 Een antwoord liet lang op zich wachten, want twee jaar later berichtte
Herklots zijn beide broers nog verheugd over zijn officiële promotie tot
onderkoopman, waarbij hij Johan David op 20 november schreef er trots op te zijn
door de ‘Hooge Regeering’ (in Batavia) benoemd te zijn tot secunde (onderkoopman)
van de Directie in Bengalen. Hij hoopte dat die aanstelling voor de toekomst goede
kansen inhield een ‘stapje verder te komen’, want zo stelde hij: ‘daar ik nu op
Kassimbazaar blijf continueeren, van waar het mijn verlangen is hoe eerder hoe liever
te vertrekken, wil ik niet ontkennen met het pluimptje van dien titul wel in mijn schik
te zijn’.40 Tot die tijd verbleef Herklots dus lang niet altijd in de hoofdvestiging te
Chinsura. Aan zijn broer Christiaan en zijn zussen bracht hij het nieuws van de Hoge
Regering veel negatiever: ‘moet ik mij daar aan wel onderwerpen.’
Tevens bleek dat door de VOC ook een vervelende anciënniteitskwestie over het
hoofd werd gezien. De beoogde opperkoopman, Brueijs, ontving zijn benoeming
pas later dan de lager geplaatste Herklots. Aangezien dit de enige baan was die
Herklots kon betrekken, was hij er desalniettemin zeer mee ingenomen, want hij was
nu van ‘het naare Kalkapoer ontslagen.’41 Toch kan uit de brieven die hij schreef,
opgemaakt worden dat hij anno 1780 op voorhand de toekomst vreesde en ongewis
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vond. Dan is het opmerkelijk dat zijn handelen niet gedreven leek door de
nieuwsberichten die hem voor aanvang van de Vierde Engelse Oorlog bereikten,
want uit zijn brieven blijkt dat op de handelsposten van de VOC een goed
informatienetwerk voorhanden was. Zo wist Herklots in november 1780 tot op
detailniveau over de zware verliezen van de VOC, waaronder het schip de Mentor,42
dat op het rif van Angulhos (Indische Oceaan) was verongelukt en waar slechts twee
opvarenden levend vanaf kwamen.43
In diezelfde brief aan Johan David zinspeelde hij al op de oorlogsdreiging van
Engeland en de ‘kritieke tijden.’44 De oorlog zou een maand later in Europa uitbreken.
Uit het schrijven van dezelfde dag aan Christiaan en zijn zussen sprak een veel
geruststellender toon. Hierin zei hij te geloven dat het met de dreiging voor de
Republiek wel los zou lopen: ‘Ik zoude egter met opsigt tot den oorlog konnen zeggen,
dat het mij voorkomt de Engelschen daar mede rijkelijk de handen vol hebben, niet
alleen in Europa’, hoewel hij er tegelijk vanuit ging dat ook in Bengalen ‘dit onweeder
zal uitbreeken.’ De kantoren van Porto Novo en Sadras Patnam waren al verwoest
en de Engelsen stonden op het moment van schrijven voor Madras en omsingelden
en beschoten de stad. Hoewel hij hoopte dat de inlanders samen met de Fransen de
Engelsen in zouden sluiten, vreesde hij tegelijk een inlandse overwinning aangezien,
‘bij aldien den inlander de overhand behaalde, alle Europeese natien daaronder zouden
moeten lijden, en zij misschien geene hier zouden dulden.’45
Al met al was het verwonderlijk dat Herklots zich in januari 1781 nog in Bengalen
bevond, gezien het feit dat de oorlog in Europa al meer dan twee jaar duurde. Hij
leek op 15 januari 1781 al haast zeker van wat er komen ging. Zo meldde hij
Christiaan uit de berichten vanuit Europa opgemaakt te hebben dat
‘het met den vreede tusschen ons en Engeland maar zeer wrak staat, zodat
waarheid is en het met dat rijk en onse Republiek tot eene rupture komt
[...] en zal het met ons apparent gaan gelijk met de Franschen. Dat is te
zeggen, hoe spoediger hoe beeter Bengalen te verlaten, want op de eerste
tijdinge van oorlog moeten wij vast i[ns]pringen.’46
Zijn voornaamste zorg betrof evenwel de familieberichten, want hij hoopte vooral
dat ondanks de oorlog de post over zou komen.47
De Vierde Engelse Oorlog zorgde evenwel voor een onverwachte grootse
carrièresprong in Gregory Herklots' leven. Nadat de Engelsen op 20 december 1780
de oorlog aan de Republiek hadden verklaard, kostte het hun weinig moeite een half
jaar
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later het kleine VOC-garnizoen van hooguit 125 man te overrompelen en beslag te
leggen op de kantoren in Bengalen, Bihar en Oirissa. Op 3 juli werd Herklots samen
met de andere hoge VOC-dienaren De Bas, Bogaard, Guérin, Humbert, Krayenhof,
Verspijk en Wieman gevangengenomen. Omdat er in Madras geen plaats was voor
krijgsgevangenen, liet men hen een verklaring ondertekenen dat ze tijdens de oorlog
geen vijandigheden tegen de Engelsen zouden ondernemen. De Nederlanders waren
wel vrij, maar moesten in hun eigen levensonderhoud voorzien. Ook werden
particuliere eigendommen in beslag genomen. Bijna iedereen verkoos te blijven
omdat zij anders hun gezinnen en familie moesten verlaten.
In 1784, toen de oorlog was afgelopen, bleek de directeur van de loge te Hougly,
Johannes Mattheus Ross (1776-1781), inmiddels overleden en werd Herklots tot
provisioneel directeur benoemd. Deze functie zou hij twee jaar houden, tot hij in
1785 werd vervangen door mr. Isaac Titsingh.48 Herklots had kennelijk niet met zijn
snel gerezen status van interim-directeur om kunnen gaan. Diens opvolger liet zich
kritisch uit over zijn voorganger, die volgens hem tijdens de Vierde Engelse Oorlog
in Chinsura tegen de Engelsen was blijven opbieden en jaarlijks meer dan 50.000
gulden verteerde. Om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen had Herklots
gefraudeerd en de VOC geld afhandig gemaakt dat bestemd was geweest om de
VOC-schulden voor geleverde lijnwaad te voldoen. Volgens Titsingh kon Herklots
‘niet besluyten zijn staad te verminderen.’49 Of Titsingh zelf last had van naijver of
Herklots persoonlijk niet mocht, is niet bekend, maar hij gaf ook over een andere
dienaar in een gelijkwaardige positie te kennen dat dezen ‘voor de groote wereld niet
bereekend’ was.50
Ook Herklots' vrouw Christina stond niet al te best bekend. Toen zij in 1789 met
haar man te Cassimbazar verbleef, schreef Jan Gantvoort aan Otto Willem Falck
(opperhoofd te Patna en opperkoopman in Bengalen tussen 1668-1774) dat zij slecht
omging met het verminderde aanzien: ‘Juffrouw Herklots is in een bedroefde staad.
Zij is nog net als bevorens. Zij hangt nog met kwaat spreken en leugens aan
malkanderen. Als zij wat heeft wordt het weer verkwanst. Haar armoe geloof ik dat
haar zoo veel niet treft dan dat zij niet meer kan heersen als bevoorens.’51 Kennelijk
kon Christina het niet verkroppen dat Gregory slechts tijdelijk directeur van Chinsura
was geweest; ze kon slecht met geld omgaan en sprak kwaad over anderen om zo
zichzelf in een beter daglicht te stellen. Overigens wordt ook van andere Europese
vrouwen gemeld dat dezen zich onmogelijk gedroegen, hooghartig waren, zich
aanstelden en hun personeel soms wreedaardig behandelden.52 Volgens directeur
Titsingh was Chinsura een ‘addernest’ waar grote tweedracht en naijver heersten
onder het VOC-
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personeel. Vooral omdat de kleine gemeenschap dicht op elkaars lip leefde en werkte,
waren zakelijke en privébelangen met elkaar verbonden. Daar stond tegenover dat
juist de afzondering waarin men zich bevond, de dienaren van alle West-Europese
naties bij elkaar bracht in een collegiale en particulier-commerciële relatie.53

Financiën en wijnhandel
Textiel was lange tijd het belangrijkste exportproduct van Bengalen, maar in de
tweede helft van de achttiende eeuw zakte die uitvoer samen met die van ruwe zijde
dramatisch in. Ook de verkoop van salpeter en opium nam met de helft af, maar dit
werden vanaf die tijd wel de belangrijkste exportproducten.54 Het VOC-kantoor in
Bengalen gold nog immer als een lucratieve vestiging. VOC-dienaren richtten er in
het geheim kleine compagnieën op om op grote schaal handel te drijven. Verschillende
directeuren van de vestiging te Hougly werden schatrijk, onder wie Gregory Herklots.55
‘Den particulieren handel is als een kanker voor de Compagnie’, schreef directeur
Willem de Roo al in zijn Memorie van Overgave uit 1710.56 Particuliere handel door
VOC-dienaren was uitdrukkelijk verboden omdat dit in Azië onder het octrooi van
de VOC viel. De werknemers die werden aangenomen, moesten dan ook de eed van
trouw op de artikelbrief zweren. Deze omschreef gedragsbepalingen voor het
personeel.57 De verdiensten stonden echter in geen verhouding tot de illegale
inkomsten. Directeuren van vestigingen in Azië kregen tussen de honderd en
driehonderd gulden salaris per maand. Een opperkoopman kreeg veertig gulden, een
koopman dertig gulden en een onderkoopman twintig gulden gage per maand.
Illustratief is dat een kwart van de dienaren zijn gage in het geheel niet gebruikte om
van te leven, maar leefde van andere bronnen.58
In het tijdvak tussen 1779 en 1789 werden door Herklots in ieder geval ten minste
zes wissels ten laste van de Heren XVII getrokken die een gezamenlijke waarde van
f 155.773 vertegenwoordigden.59 Herklots trok tijdens zijn verblijf in India in totaal
dertien wissels ten koste van de Heren XVII. Zijn vermogen beliep 274.119 gulden,
exclusief zijn VOC-gage. Deze bedroeg 15.718 gulden, wat neerkomt op circa 629
gulden per jaar. Op basis van zijn gage wordt wel duidelijk dat Herklots bijna een
twintigvoud aan nevenverdiensten overhield.60
Een van die illegale bijverdiensten betrof de verkoop van bier en wijn op naam
van zijn twee broers. In november 1780 was een lading bier en wijn aangekomen
met
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de Popkensburg. Herklots deed hiervan verslag aan zijn broer Johan David en diens
compagnon Smitman. Beide wijnsoorten ‘zijn goed van smaak gevonden, dog de
Rijnse te jong en de roode te ligt.’61 Herklots had beide op de vendu aangeboden,
maar toen de Rijnse wijn één ropy per fles opbracht en de rode wijn slechts elf tot
twaalf anas, stopte hij de verkoop. Met de aankomst van de Bovenkerkerpolder op
16 november 178062 werd er zoveel wijn aangevoerd dat Gregory door de prijsval
afzag van verkoop. De vijf vaten bier van Smitman werden door vendumeester
Kraijenhoff verkocht. Hij vroeg de afrekening hiervan aan zijn broer Michiel te
voldoen. Wel vroeg hij Johan David of deze tevreden was met de verkoop aangezien
deze hem geen opgaaf van kosten had gedaan en Gregory niet wist wat de bodemprijs
voor de wijn moest zijn. Hij vroeg hun tevens meer te verzenden, omdat het hem een
plezier was deze wijn voor zijn broers te verhandelen. Ter controle liet hij weten dat
er te Hougly 630 ‘bottels’ Rijnwijn waren gearriveerd, waarvan er 8 gebroken en 2
als monster werden gebruikt. Er waren niet minder dan 1.267 flessen rode wijn,
waarvan er 5 geen inhoud meer hadden, terwijl er geen krasje op de flessen zat: ‘zou
dit ook door uwen kelderknecht abusive geschied zijn?’ Van deze partij waren 23
flessen gebroken en 5 als monster genomen.
Het bier viel minder goed in de smaak. Daarvan was een vat zeer wrang, maar de
andere waren acceptabel. Wel werd het Zeeuwse bier over het algemeen te bitter
bevonden: ‘dat de smaak hier niet schijnt te wesen.’ Hij zou echter proberen een vat
bier in Cassimbazar te verkopen. Zodra er weer een schip ging, zou Herklots trachten
retour twee kisten lijnwaad mee te zenden, maar liefst naar Hoorn of Enkhuizen en
liever niet met de Dankbaarheid omdat de schipper daarvan zijn zaken dwarsboomde.
Hij zou de kisten lijnwaad adresseren aan broer Willem. Tevens vroeg hij zijn broer
bij de verzending van een nieuwe partij wijn wat kieskeuriger te zijn en de markt
niet te overspoelen: ‘laat dan de roode wat swaarder vallen en niet vrang en de Rijnse
wat ouder wijn zijn, fijne wijnen zullen mede wel gewild wesen, dog niet te veel van
ieder.’63 Na 20 november gelukte het Gregory Herklots alsnog alle rode wijn tegen
voordelige prijzen te verkopen. De totale netto opbrengst bedroeg 2.007 sicca ropy
en die van het bier 166, -; samen 2.173 sicca ropy (f 2.987,88). Over de wijn maakte
hij de goedkeurende opmerkingen: ‘de Rijnse wijn hoe ouder en zagter op de tong
hoe beeter.’
Volgens afspraak zou het uitkeren van de opbrengst geschieden door het versturen
van een partij lijnwaad. Herklots was van plan geweest deze in twee officierskisten
te stoppen (officieren van de VOC mochten, naar rato van rang, meer eigen goederen
meenemen aan boord), maar terwijl hij zelf in Cassimbazar was om daar
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lijnwaad op te kopen, had schipper Verburg alle officierskisten opgekocht en ze zelf
met lijnwaad gevuld. Kisten van onderofficieren waren nog wel te krijgen. Herklots
zou dus een wissel uitschrijven met de verschuldigde som, tenzij Johan David bereid
was nog een jaar op zijn lijnwaad te wachten, want een volgende lading kon pas in
november 1781 worden verzonden.64 Omdat de wissel pas in juli verzonden kon
worden, zou Herklots tot die datum een rente van ¾% betalen. Het montant [bedrag]
op de VOC (dat voor zijn kinderen was bedoeld) zou als voorlopige aanbetaling
dienen voor de som van f 2.907,70 die hij schuldig was.65

Besluit
Door de persoonlijke briefwisseling van Herklots is het een en ander duidelijk
geworden over diens illegale handel en wandel in Bengalen. Hij overleed op 14
februari 1789 op 49-jarige leeftijd te Calcapore (thans Cossimbazar).66 In de
scheepssoldijboeken van de VOC staat foutief als sterfdatum 14 februari 1787
vermeld.67 Op het Nederlandse kerkhof te Cossimbazar werden 47 Nederlanders
begraven; van hen zijn nog 22 grafstenen bewaard gebleven, waarvan slechts van
vijf de namen bekend zijn.68 Het graf van Gregory Herklots behoort hier helaas niet
toe.
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5.314,65 aan Michiel Herklots. Op 4 mei 1789 volgde de laatste (postume) betaling van f
4.170,65 aan Fredrik van Citters.
27 Van der Pol 2011, p. 49.
28 Van der Pol 2011, p. 45-46.
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Janis Reijnhout (1816-1870) vrijt zich een grafsteen
Een Japans-Nederlandse inscriptie op de Hollandsche Begraafplaats
in Nagasaki
Paul van der Velde
De Nederlandse handelsfactorij in de Baai van Nagasaki, Deshima, vormde van 1641
tot 1853 hét ontmoetingspunt voor de handel tussen VOC en Japan.1 De eerste periode,
tot grofweg 1700, vormde de bloeitijd. Na die tijd kwam de handel op het tweede
plan en kwam steeds meer de nadruk te liggen op de overdracht van Nederlandse
kennis, in het Japans Rangaku (Hollandkunde) genoemd. Die vormde de grondslag
waarop Japan - veel sneller dan andere Aziatische landen - tot een industriële macht
kon uitgroeien en aan het eind van de negentiende eeuw op voet van gelijkwaardigheid
met de westerse machten kwam te staan. Zowel die eerste als de tweede periode
wordt uitstekend in beeld gebracht door de Deshima Dagregisters, die werden
geschreven door de opperhoofden van Deshima. In totaal tellen die 35.000 bladzijden.
Ze zijn integraal bewaard gebleven in het Nationaal Archief in Den Haag.

Deshima Diaries Source Publications Project
Op initiatief en onder begeleiding van dr. Leonard Blussé zijn de Deshima
Dagregisters door Ton Vermeulen, Cynthia Viallé en schrijver dezes in de periode
1987-2017 volledig ontsloten door middel van Engelse samenvattingen van en indexen
op de inhoud.2 Ze vertellen een fascinerend verhaal en zijn de enige bron over Japan
in de Meiji of ‘gesloten deur periode’. Door de Engelstalige schrijver David Mitchell
is hiervan handig gebruikgemaakt: hij baseerde er zijn spannende roman The
Thousands Autumns of Jacob de Zoet op. Dat het boek krioelt van de historische
onnauwkeurigheden, zal niemand verbazen, want dat is eerder een voordeel dan een
nadeel bij fictie.
Na 1853, het jaar van de zogenoemde opening van Japan door de Amerikanen,
die volgens mij alleen mogelijk was omdat de Japanners het zelf wilden (en daar-
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bij speelden de Nederlanders achter de schermen een grote rol), kregen alle westerse
machten toegang tot Japan en werden de ambassades in Osaka gevestigd. De
Nederlandse bleef nog tot 1859 op Deshima, maar daarna werd het een consulaire
post en vertrok de Nederlandse ambassade eveneens naar Osaka. Deshima begon
een kwijnend bestaan te lijden en in 1899 vervielen de resterende extraterritoriale
rechten, maar een Nederlands consulaat is er tot 1940 wel gebleven. De buitenlandse
‘vreemde’ aanwezigheid in Nagasaki, met name de Nederlandse, heeft altijd de
nieuwsgierigheid van de Japanners geprikkeld.

De vertreding van de crucifix. Particuliere collectie.
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Kruisstraat
De stad Nagasaki spant zich al decennia in om Deshima in zo'n oorspronkelijk
mogelijke staat te herstellen. Het eilandje vormt een trekpleister voor met name
Japanse toeristen die er dan een uitstapje aan het nabijgelegen pretpark Huis ten
Bosch aan vastkoppelen, waar een keur aan Nederlandse gebouwen, zoals de Utrechtse
Domtoren, is nagebouwd. Toen Kees Slager, mijn vrouw Marianne Perdaen en ik in
1995 Deshima bezochten in het kader van het VPRO-programma De loffelijcke
Compagnie, was het bepaald nog niet zover.3 De omtrek van het waaiervormige
eilandje (ter grootte van de Dam) was met grove ijzeren klinknagels aangegeven en
flatgebouwen stonden op de plek waar eens de woon- en pakhuizen van de VOC
stonden.
Anno 2017 is het mogelijk door Deshima's enige straat (er was een dwarssteeg op
twee derde van die straat), de Kruisstraat, te lopen en zich terug te wanen in de tijd.
Pas laatst realiseerde ik me dat vanuit vogelperspectief gezien (vanaf de heuvels) de
straten een kruis vormen, toen het meest gehate symbool in de ogen van de Japanse
autoriteiten. De inwoners van Nagasaki moesten een keer per jaar de ceremonie van
de ‘vertreedinge van het crucifix’ uitvoeren. Hiermee dachten de autoriteiten de
aanhangers van het katholieke geloof op het spoor te komen, die, zo dachten ze, nooit
op dat allerheiligste symbool zouden durven gaan staan. Ze kwamen bedrogen uit,
want zelfs die ‘vertreedinge’ werd door de vergevingsgezinde God door de vingers
gezien.

Hollandsche Begraafplaats te Inassa
Er is nog meer over van de Nederlandse aanwezigheid in Nagasaki. Met een gids
trok het VPRO-team de heuvels rond Nagasaki in en het duurde niet lang voordat
wij bij de ingang van de Hollandsche Begraafplaats in het stadsdeel Inassa stonden.
De meeste van de kleine veertig zerken waren verweerd en de inscripties waren
moeilijk leesbaar. Het grafschrift op één zerk in de luwte van de kerkhofmuur bleek
zich wonderwel aan de tand des tijds onttrokken te hebben. Het is die van de
Goesenaar Janis Reijnhout. Onze ontroering werd nog versterkt door het besef dat
zijn tombe, cynisch genoeg, de atoombomaanval op Nagasaki op 9 augustus 1945
had doorstaan. De begraafplaats lag aan de ‘goede’ kant van de heuvel.
De inscriptie is uitstekend leesbaar: ‘Hier rust James Reijnhoud geboren te Goes
in Zeeland 1816 overleden te Nagasaki den 24sten Januarij 1870.’ Na terugkomst
van
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onze reis ging ik naar het Goese gemeentearchief. Uit het register van akten en
geboorten kwam ik te weten dat ‘James Reijnhoud’ op 19 december 1816 om één
uur in de nacht geboren was als zoon van de 22-jarige Jan Reijnhout en de vier jaar
oudere Pieternella Tiessen. Als beroep van Jan staat ‘schippersknecht’ opgetekend.
Hij gaf zijn zoon de naam Janis (dus niet James, Janus of Janes).4 Meer bijzonderheden
trof ik over de Reijnhouts in Goes niet aan, maar in de archieven van de Nederlandse
Consulaire archieven moest meer over Janis te vinden zijn.

Graf Janis Reijnhout met op de zijkant de Japanse inscriptie. Foto: Rudy Kousbroek.

Erected by Yatsuhashi
Uit die archieven bleek dat de appel niet ver van de boom gevallen was, want Janis
Reijnhout was als zeilmaker met de bark F. van Dambenoy in 1863 in Nagasaki
aangekomen. Hij was toen 47 jaar. Voor zover kon worden nagegaan, was het de
eerste keer dat hij in Japan kwam. Reijnhouts beroep wordt afwisselend aangemerkt
als politieagent of als wachtloper te Deshima. Ook was hij enkele jaren werkloos en
in die periode trad hij vaak op als getuige bij het passeren van akten bij de Nederland-
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se notaris.5 Het is niet waarschijnlijk dat er veel meer over Reijnhout of diens leven
op Deshima boven water zal komen, maar wellicht is er nog materiaal over hem te
vinden in het archief van het Ministerie van Koloniën in het Nationaal Archief in
Den Haag.
Ook komen we nog meer over hem te weten door nadere bestudering van de
grafsteen. Heel intrigerend en uniek is de Japanse inscriptie op de linkerzijkant van
Reijnhouts zerk, die niet zeer in het oog loopt. Vertaald luidt de inscriptie: ‘Opgericht
door Yatsuhashi uit de Ofujiya [een bordeel in Nagasaki, PvdV] in het derde jaar
van Meiji, het Jaar van het Paard, de tweede maand, de dertiende dag.’ Dat staat in
de westerse jaartelling gelijk aan 13 februari 1870. Yatsuhashi heeft er dus geen gras
over laten groeien, want al drie weken na Janis' dood was de grijze natuurstenen
tombe opgericht.
De historicus Brian Burke-Gaffney, die in de jaren negentig van de twintigste
eeuw werkte op de afdeling internationale zaken van de stad Nagasaki en belast was
met het onderzoek naar grafstenen van buitenlanders ter plekke, gaf mij schriftelijk
zijn verklaring van dit unieke fenomeen: ‘Nothing is known about his [Reijnhouts]
relationship with the woman [Yatsuhashi] who erected his gravestone. Yatsuhashi
was a courtesan who worked in the brothel Ofujiya. As you know, virtually all the
intimate contact between European men and Japanese women at this time took place
in or through the auspices of brothels. My guess is that Reijnhout was one of
Yatsuhahi's regular patrons and that he gave her his savings when he died. This is
not a very romantic interpretation, but I think it is the most realistic.’6 Tot zover
Burke-Gaffney, een Brit, die de toch wel bijzondere geste van het oprichten van een
grafsteen door Yatsuhashi voor een Nederlander kennelijk niet als zodanig ervoer,
terwijl er van een Nederlands-Japanse inscriptie op één grafsteen verder geen enkel
voorbeeld voorhanden is.

In de tijdmachine door Japan
Dat lag geheel anders bij Rudy Kousbroek, die in zijn In de tijdmachine door Japan
(2002) een hele bladzijde aan onze Goesenaar wijdde.7 Hans Keller bracht in de
gelijknamige documentaire de grafsteen uitgebreid in beeld.8 Kousbroek had zich er
blijkbaar tijdens een eerder door hem ondernomen hofreis in 1972 al over verwonderd
wat er achter de Japanse inscriptie stak. ‘Was Janes (Janus) een zo vurig minnaar,
en Yatsuhashi zo aan hem verknocht, dat zij een monument oprichtte toen hij stierf?’9
Kous-
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broek gokte erop dat Reijnhout in het bordeel tijdens het bedrijven van de liefde was
bezweken en het bordeel zich daarom verplicht voelde zijn grafsteen te bekostigen.
Dat de Zeeuw in Ofujiya bezweken zou zijn, is een staaltje van pure speculatie.
Ook zal de eigenaar van het bordeel zich niet geroepen hebben gevoeld grafstenen
te plaatsen voor (overleden) trouwe klanten. Bovendien was het in die tijd bepaald
niet gebruikelijk dat er voor alle overledenen een grafsteen werd opgericht en zeker
niet voor buitenlandse klanten door Japanse pooiers. Integendeel, alleen de
aanzienlijken en rijken konden zich er een permitteren. Er zijn honderden Nederlandse
matrozen in het zicht van Deshima gestorven in de meer dan tweehonderd jaar dat
de Nederlandse factorij operationeel was, maar vergeefs zal men zoeken naar hun
zerken. Zij zijn zonder ceremonieel in de grond gestopt of over boord gekieperd.

Nagasaki Express
Aanvullende informatie over Reijnhout vergaarde Kousbroek op zijn hofreis in 2000.
Hij haalt een artikel uit de Nagasaki Express aan waarin stond dat ‘Mr. Reinholt, the
Deshima Constable’ van een klip was gevallen. De Nederlandse zakenman J.J. van
der Pol, die rond dezelfde tijd als Reijnhout op Deshima woonde, tekende achter dit
fait divers - in de marge van het krantenbericht - aan dat Reijnhout niet van een klip
was gevallen.10 Hij vermaande de journalist van de Nagasaki Express dat hij makkelijk
achter de ware toedracht van Reijnhouts dood had kunnen komen, die volgens hem
algemeen bekend was. Deshima was een klein dorp. Van der Pol verzuimde in de
marge de ware toedracht te vermelden, wat Kousbroek de gelegenheid gaf met een
onnavolgbare redenering op de proppen te komen. ‘Was dat [de opmerking van Van
der Pol, PvdV] een - mislukte - poging om de eer van Janus [sic] Reijnhout, zoals
zijn werkelijke naam luidde, te redden? In dat geval is de hypothese van een
liefdesdood in de armen van Yatsuhashi misschien wel de juiste.’11 Van der Pols
opmerking is mijns inziens noch een poging noch een mislukte poging de eer van
Reijnhout te redden. Het was slechts een terechtwijzing aan het adres van de journalist
van de Nagasaki Express. Evenmin levert de notitie hét bewijs voor Kousbroeks
hypothese van Reijnhouts liefdesdood in de armen van Yatsuhashi.

Indische Letteren. Jaargang 33

242

Hersenschudding
Daarom van het speculatieve domein van de essayist naar de nuchtere werkelijkheid
van het Nederlandse Consulaire Archief, waar de doodsoorzaak in een notariële akte
staat opgetekend. ‘Op den vijf en twintigste januarij 1870 [dus niet de 24ste zoals op
de grafsteen staat vermeld, PvdV] des namiddags tegen vier uren te Deshima aan de
gevolgen van hersenschudding veroorzaakt door een val is overleden Janus Reijnhout.
Zonder beroep, geboorteplaats, ouderdom en ouders, gehuwd of ongehuwd aan
comparanten onbekend’.12 Janis is dus hoogstwaarschijnlijk gevallen en ongelukkig
terechtgekomen. Uit een later schrijven van het Nederlandse Gezantschap in Japan
aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken komen wij verder nog te weten dat: ‘Uwe
excellentie zal uit de stukken gelieve te ontwaren, dat het weinige dat door den
overledene (Reijnhout) is nagelaten, bestemd is geworden aan uitgaven voor de
begrafenis benoodigd en aan het afbetalen van eenige schulden, zoodat er niets voor
regthebbenden is overgebleven.’13

Schreeuwend blauwe ogen
Hieruit kan geconcludeerd worden dat niet de pooiers van het Ofujiya-bordeel voor
zijn begrafenis hebben betaald, maar Reijnhout zelf. Of er onder de schulden één
aan het bordeel was, is niet te achterhalen. Wel dat, wanneer dat het geval is geweest,
die ook betaald is. Dat Yatsuhashi de zerk heeft betaald - al dan niet met geld dat ze
van Janis had gekregen - is zeker, want niet iedereen kan zomaar wat op een grafsteen
laten beitelen, en het impliceert tevens een hechte band tussen haar en Janis. Reijnhout
was namelijk meer dan een klant van Yatsuhashi. Zoals vele Nederlanders voor hem
had hij gedurende zijn verblijf in Nagasaki een vaste vriendin. Zulke ‘vriendinnen’
worden in de Deshima Dagregisters aangeduid met ‘huisvrouw’, wat ongeveer
neerkwam op echtgenote. In dat geval wordt haar opschrift op het graf heel wat
begrijpelijker. Ze is dan wel niet bij hem begraven, maar wilde toch duidelijk maken
dat ze bij Janis hoorde.
Dat ze de naam van haar werkplek in de steen liet beitelen (het Ofujiya-bordeel),
wekt misschien vanuit een westers burgerlijk perspectief verbazing, maar dat is
misplaatst omdat het beroep van courtisane volstrekt eerbaar was (en is) in Japan.
Die ‘huisvrouwen’ waren door hun relatief hoge inkomsten sinds de Nederlandse
aanwezigheid in Deshima uitgegroeid tot een invloedrijke groep in de samenleving
van
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Nagasaki. Door hun intieme contacten zullen ze via pillow talk kennis van het
Nederlands hebben opgedaan, die van invloed is geweest op de verspreiding van de
westerse kennis in Japan. De rol van deze dames, die dikwijls kinderen met
schreeuwend blauwe ogen hadden, wacht nog op een diepgaand onderzoek, dat
ongetwijfeld verrassende resultaten zal opleveren.
Omdat de Hollandsche Begraafplaats in de jaren negentig van de vorige eeuw tot
een historical landmark van Japan is uitgeroepen, zullen de namen van de Japanse
‘huisvrouw’ en haar Goese zeilmaker voor altijd op zijn zerk verbonden blijven. Op
die manier kan deze grafsteen gezien worden als een stille getuige van de innige
liefde die Janis en Yatsuhashi voor elkaar koesterden, en als een uniek monument
voor de innige relaties tussen Japan en Nederland in de afgelopen vierhonderd jaar.
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Het imaginaire Indië in de kinderboeken van Jacob Stamperius
Coen van 't Veer
Mijn opa Bas Verbeem werd in 1909 geboren aan de Opril in Goes, mijn oma Mina
van de Velde in 1915 aan de Oosthavendijk vlakbij de brug in Wilhelminadorp.1
Mijn opa vertelde ons kinderen dat hij de drie Japen uit de beroemde
kinderboekenreeks van Jacob Stamperius (1858-1936) zelf had gekend. Stamperius
schreef tien boeken over zijn jeugd in zijn geboorteplaats Wilhelminadorp, waarin
de hoofdrollen werden vertolkt door ‘Jacob van den bakker’ (dat was Stamperius
zelf), ‘Jacob van den dominee’ en ‘Jacob van den schipper’.2 Samen halen zij
kwajongensstreken uit, waarvan zij later berouw hebben.3 Nu vertelde mijn opa graag
mooie verhalen en ik acht het niet onwaarschijnlijk dat hij inderdaad alle drie de
Japen heeft ontmoet, maar erg goed kan hij ‘Jacob van den bakker’ niet hebben
gekend, want Stamperius vertrok al op zijn zestiende - dus vijfendertig jaar voor de
geboorte van mijn grootvader - uit Zeeland naar Haarlem om daar aan de Kweekschool
voor Onderwijzers een opleiding te gaan volgen.4

Jacob Stamperius rond 1918. Particuliere collectie.

Stamperius werd na het behalen van de onderwijzersakte benoemd in Aalsmeer.
In 1880 werd hij schoolhoofd in Amsterdam. Al spoedig zette hij zich aan het
schrijven van artikelen over jeugdliteratuur. In 1887 begon hij een jeugdboekenreeks
onder de naam ‘Nieuwe Bibliotheek voor de Jeugd’, in 1918 herdoopt in
‘Stamperiusbibliotheek’. Als schrijver van kinderboeken
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debuteerde hij in 1888 met Het Veerhuis aan de Oosterschelde. In 1903 nam hij om
gezondheidsredenen ontslag als schoolhoofd, om nog in datzelfde jaar schoolopziener
in Baarn te worden. In 1936 stierf hij in Zeist. Hij heeft in totaal vierenzestig
jeugdboeken geschreven, de meeste voor kinderen van 4 tot 12 jaar.5 In vier van zijn
reisverhalen speelt Indië een belangrijke rol. Twee verhalen spelen zich af in het
verleden, de andere twee in zijn tijd. Zelf is Stamperius echter nooit in de kolonie
geweest. Zijn weergave van Indië berustte niet op eigen ervaring en was dus voor
een belangrijk deel imaginair. Toch geeft hij een evocatief en overtuigend beeld van
Indië en Indische toestanden. Hoe kreeg hij dit voor elkaar?

Koloniale zeehelden
Volgens Dorothée Buur, die een bibliografie van Indische jeugdliteratuur samenstelde,
was het in de negentiende eeuw gebruikelijk dat kinderboekenschrijvers over Indië
schreven zonder daar zelf ooit geweest te zijn. In deze kinderboeken lag de nadruk
namelijk op het aankweken van een nationaal-historisch besef; de avonturen van
Nederlanders die in voorgaande eeuwen beroemd (en berucht) waren geworden door
hun verrichtingen in de kolonie, waren daartoe uitermate geschikt.6 De eerste Indische
kinderboeken waren historische verhalen en beschrijvingen van gevaarlijke zeereizen
en gingen over het leven van beroemde Nederlandse mannen uit de Nederlandse
koloniale geschiedenis en hun heldendaden.7
Stamperius kende Indië dus niet uit de eerste hand; hij moest het doen met de
beelden en verhalen die er over de kolonie waren. Maar dat moest wel verantwoord
en overtuigend gebeuren. Dat verklaart ook de aanwezigheid van een voorbericht in
Stamperius' eerste boek met een Indische tint, Abel Tasman, uit 1893. Ten behoeve
van zijn geloofwaardigheid vertelt Stamperius hier dat hij in de Amsterdamse
universiteitsbibliotheek alles heeft nagespeurd wat er over Tasman was geschreven.
Hij had François Valentijns Oud en Nieuw Oost-Indiën uit 1724 gelezen en ook de
jaargangen 1854-1860 van de Verhandelingen over het Zeewezen van G.A. Tindal
en Jacob Swart, ‘waarin het “Journael” van Tasman en tal van andere authentieke
stukken letterlijk worden meegedeeld.’ Centraal in het boek staat immers de grote
ontdekkingsreis van Tasman uit 1642.
Het stak Stamperius dat het vierde eeuwfeest van de ontdekking van Amerika door
Columbus in Nederland alom werd gevierd, terwijl er in 1892 slechts door een
enkeling op werd gewezen dat het in datzelfde jaar tweeënhalve eeuw geleden was
dat
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Abel Tasman het Zuidland tot de juiste afmetingen had teruggebracht. Daarmee was
Tasman volgens Stamperius de facto de ontdekker van Australië. Voor
vaderlandslievenden had dit stof tot juichen moeten zijn en het was betreurenswaardig
dat er over de ontdekking van dit vijfde werelddeel was gezwegen. Stamperius wilde
Tasmans naam en daden voor de Nederlandse jeugd doen herleven.
Hij besluit zijn voorbericht met een alinea waarin hij zijn werkelijkheidspretentie
verantwoordt:
Ten slotte wensch ik nog mede te deelen, dat ik bij het schrijven van dit
werkje mijn fantasie niet meer vrijheid heb gegeven dan voor een
eenigszins levendige voorstelling noodig was. Ik mocht noch wenschte
mij de vrijheid te veroorloven de feiten met tal van verdichtselen ‘op te
sieren’, waardoor het boekje misschien wel boeiender geworden zou zijn,
doch naar mijn bescheiden meening veel van zijn waarde als verhaal voor
de jeugd verloren zou hebben.8
Van belang voor de geloofwaardigheid van zijn verhalen is ook dat Stamperius
aansloot bij het heersende koloniale discours.9 In zijn boeken en in die van vrijwel
alle andere schrijvers uit zijn tijd wordt de Europese superioriteit ten opzichte van
de niet-westerse, niet-christelijke Ander met dikke lijnen onderstreept.10 Wat anders
is, wordt gerepresenteerd als inferieur en ‘verdient’ het om gekoloniseerd, overheerst
en ‘beschaafd’ te worden.11 Dat Stamperius' feiten door het koloniale gedachtegoed
gekleurd zijn, zullen wij hierna zien.
Het belangrijkste middel waarmee Stamperius zijn publiek van zijn beeld van
Indië weet te overtuigen, is echter zijn uitstekende, ambachtelijk te noemen
verteltechniek. Zijn verhaal begint op de rede van Batavia op de 14de augustus van
het jaar 1642, als de zon opkomt:
Het is een merkwaardig tooneel, dat onze oogen thans aanschouwen.
Waar wij dit merkwaardige zoeken moeten? Niet in de talrijke koopvaardijen enkele oorlogsschepen, welke heden, als andere dagen, op de reede
voor anker liggen; niet in het groot aantal prauwen en andere kleine
inlandsche vaartuigen, die het water bedekken en als vlugge vogels van
het eene naar het andere schip snellen, om de koopwaren te vervoeren of
passagiers en bezoekers aan te brengen of af te halen; niet in tal van
tafereelen, welke ons oog treffen en die, hoe bekoorlijk en aantrekkelijk
ook, toch op dezen dag niets meer en niets an-
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ders te zien geven dan wat het oog in deze tijden dagelijks op de reede
van Batavia te aanschouwen ontvangt.
Iets anders is het, waarop wij thans onze aandacht moeten vestigen.12
Door te vertellen in de eerste persoon meervoud sluit hij een pact met de lezer: wij
zien dit alles samen. De verteller neemt de lezer bij de hand en trekt hem het verhaal
in, terwijl hij tegelijkertijd zijn interesse weet te wekken door zijn aandacht te vestigen
op een vooralsnog mysterieus blijvend ‘merkwaardig toneel’. Vervolgens zoomt
Stamperius in. Hij schotelt de lezer een schouwspel voor dat bruist van de
bedrijvigheid en handelsgeest. De koloniale verhoudingen worden en passant
aangestipt: de Nederlanders bezitten de handelsschepen en oorlogsschepen. Dat er
van de laatste slechts enkele nodig zijn, is een teken dat de Nederlanders de zaak op
orde en onder controle hebben. Zij zijn heer en meester. De inheemsen bekleden een
dienende rol door koopwaren en passagiers voor de Nederlanders te vervoeren in
prauwen en andere kleine vaartuigen.
Volgens de verteller is dit niet het merkwaardige dat het oog van de lezer moet
treffen. Dit is gewoon en alledaags. Na de lezer een bladzijde lang in spanning te
hebben gehouden, zoomt de verteller in op een ‘groote sloep’ die het water doorklieft.
Heldere kleuren versieren de boorden van de sloep en een grote vlag van oranje zijde
wappert op de achtersteven:
De sloep draagt een talrijke bemanning. Behalve de roeiers, netjes
uitgedost, zien we een wacht van piekeniers, met ernstig gelaat rechtop
staande bij den voorsteven. In het achtergedeelte van het vaartuig is een
deftig gezelschap bijeen. Sierlijke banken met zachte fluweelen kussens
verstrekken hun tot zitplaats, terwijl een kleurig zeil als zonnetent boven
hun hoofden is uitgespannen. De heeren - dames treffen wij onder het
gezelschap niet aan - zijn allen naar de mode dezer dagen fraai gekleed,
met wambuizen en broeken van zijde en fluweel, breede kanten halskragen
en groote vilten hoeden met pluimen.
Een onder hen schijnt de voornaamste van allen. De andere heeren, hoe
voornaam en deftig ook, bewijzen hem eerbied en hulde.
En geen wonder. Ook wij zouden niet achterblijven met onze eerbetooning,
wanneer wij wisten, dat wij hier voor ons zien den machtigen, edelen en
aanzienlijken heer Anthony van Diemen, gouverneur-generaal van
Nederlandsch-Indië!13
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Bij hem in de sloep zitten ook nog de leden van de Raad van Indië. Aan adjectieven
als ‘netjes’, ‘ernstig’, ‘deftig’, ‘sierlijk’, ‘kleurig’ en ‘fraai’ valt af te lezen dat de
lezer onder de indruk moet zijn van de rijkdom en ernst van dit gezelschap. Bovendien
staat aan het hoofd van dit niet-alledaagse gezelschap Anthony van Diemen, iemand
voor wie niet alleen de leden van de Raad van Indië, maar ook de verteller en de
lezer eerbied moeten hebben. Deze hoogwaardigheidsbekleders zijn op weg naar
Abel Tasman, die Australië in kaart zal brengen, met als hoofddoel een nieuwe weg
te vinden die de schepen van de Compagnie sneller naar Zuid-Amerika kan voeren.
Tasman heeft de beschikking over twee schepen, die beide feestelijk zijn versierd.
Daarna wordt Abel Tasman zelf beschreven. Hij is een stoere, forse en heldhaftige
man, die zich slechts ‘op het ruime sop, met zee en lucht aan alle zijden, in zijn
element voelt.’14 Van Diemen en de leden van de Raad van Indië inspecteren de
Heemskerck, de gouverneur-generaal legt een verklaring af en daarop kiezen de
schepen zee met in het ruim kralenkettinkjes, spiegeltjes en rollen koperdraad als
koopwaar en ruilmiddel.
Abel Tasman en de zijnen ontmoeten op hun ontdekkingstocht ettelijke malen
Polynesiërs. Als het over de inheemse bevolking gaat, worden er woorden gebruikt
als ‘dat vreemde goedje’, ‘wilden’ of ‘snaken’, die praten in ‘vreemde klanken’, die
‘geheel naakt’ zijn op een kleedje na en die in het slechtste geval met ‘woest gehuil’
de matrozen aanvallen en ‘laaghartige’ moorden plegen. In het gunstigste geval,
zoals op Tonga, zijn de ‘wilden’ gevoelig voor de ‘handelswaar’ van de Nederlanders
en willen ze maar wat graag snuisterijen, spijkers en spiegeltjes ‘en meer dergelijke
dingen, welke voor den blanke bijna geen waarde hadden, doch aan de eilandbewoners
kostbare zaken toeschenen’15 ruilen tegen vruchten, varkens en kippen. Volgens de
verteller is het ‘vermakelijk, met welke vreugde de wilden hun eigen bruin gezicht
in het spiegelglas bewonderden.’16 Evengoed bewondert Tasman de tuinen en perken
die de inboorlingen op het eiland hebben aangelegd. Alles wat hij ziet, doet ‘hem
een hoog denkbeeld opvatten van de kennis en ontwikkeling dezer eenvoudige wilden
uit de Zuidzee.’17
Stamperius' korte verhaal ‘De reis van schipper Bontekoe’ uit 1912 volgt hetzelfde
stramien. De verteller deelt mee dat de mensen vroeger graag reisbeschrijvingen
lazen: ‘geen vertelseltjes, maar wat werkelijk gebeurd was.’ Daarom baseert de
verteller deze geschiedenis op het dagboek van Bontekoe, waarin de grote Nederlander
zelf vertelt over zijn dramatisch verlopen zeiltocht naar Indië in 1618. Hij heeft
schipbreuk geleden en met een deel van zijn bemanning dertig dagen in de Indische
wateren gedobberd. Als zij eindelijk in een sloep op een eiland voor de kust
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van Sumatra aan wal zijn gekomen, worden zij aangevallen door ‘onbetrouwbare’
inheemsen. Bontekoe weet met achterlating van enkele slachtoffers ternauwernood
te ontsnappen. Zestien Europeanen laten op het eiland het leven. Op open zee worden
de overlevenden opgepikt door een Nederlands schip. Van de oorspronkelijk 206
opvarenden zijn er nog vijftig over. In Batavia wordt Bontekoe hartelijk ontvangen
door Jan Pieterszoon Coen, die hem kapitein van een schip met dertig stukken geschut
maakt en hem diverse belangrijke opdrachten geeft. Eind 1626 is Bontekoe weer
terug in Nederland.

Omslag van Met de Rembrandt naar Genua (1920). Particuliere collectie.
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Op reis in eigen tijd
Stamperius' Indische verhalen gaan altijd over reizen, in het verleden en in zijn eigen
tijd. De eigentijdse reizen heeft hij voor een deel zelf gemaakt, toen hij voor zijn
astma in een warmer klimaat wilde verblijven.18 Zijn twee contemporaine Indisch
getinte jeugdboeken zijn hierop deels gebaseerd. Ook in deze twee kinderboeken
vigeert het koloniale gedachtegoed en wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt
tussen de Europeanen en de anderen, waarbij alle vergelijkingen in het voordeel van
de eersten uitpakken.
In Met de Rembrandt naar Genua (1920) heeft de zeventienjarige Willem Veltman
zijn beide ouders verloren. Zijn Tante en Oom vangen hem op. Om hem afleiding
te geven, bieden ze hem een reis naar Genua aan. Gedrieën maken ze de tocht met
de Rembrandt, een mailboot die naar Indië vaart.
Alhoewel het boek niet in Indië speelt, toont het wel een belangrijk deel van de
reis naar de kolonie. Aan boord van de Rembrandt worden Willem en zijn familie
geconfronteerd met Indiëgangers en inheemse hutbedienden. Ook Willem en zijn
Oom en Tante hebben er een. Hun hutjongen heet Saleh. Willem merkt over hem
op:
't Is heelemaal geen jongen, maar een man, een Maleier van het eiland
Java. De meeste bedienden op het stoomschip zijn Maleiers. Men noemt
ze ‘jongens’, al zijn ze reeds vader of grootvader misschien.
Saleh lijkt me een aardige man. Hij is heel vlug en gedienstig. Hij was
vannacht telkens dadelijk bij de hand, als Tante hem noodig had; 'k geloof,
dat hij zoo maar vóór onze hutten op den grond sliep. Toen ik hem van
morgen vroeg, of hij Hollandsch sprak, knikte hij van ja; maar toen ik hem
verder een en ander vroeg, waar hij woonde en of hij kinderen had en zoo
meer, lachte hij maar eens en liet hij zijn witte tanden zien, zonder te
antwoorden.19
Willems verbazing over het gebruik van het woord ‘jongen’ laat zien dat hij niet
weet dat dit een term is voor een ondergeschikte, van wie verlangd wordt dat hij vlug
en gedienstig is, en die niet geacht wordt met de passagiers te converseren. Als in
het holst van de nacht Tante zeeziek is en Willem de deur van zijn hut opent, glijdt
daar juist Saleh voorbij, onhoorbaar op zijn blote voeten. Saleh vraagt Willem of hij
hulp nodig heeft. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn, lacht Saleh nogmaals zijn
witte tanden bloot en verdwijnt in de hut van Oom en Tante. Oom merkt op dat Saleh
een modelbediende is. In zijn zaak zou hij al zijn knechten zo wel willen hebben:
ge-
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dienstig, vlug en zonder praatjes.20 Alle Javaanse bedienden aan boord zijn zo.21 Ze
worden gerepresenteerd als een voorbeeldig dienend ras.
De boot doet onderweg ook Tanger aan. De inwoners van die havenstad worden
met onvervalste oriëntalistische blik bekeken. De Arabieren gaan daar weliswaar
goed gekleed, maar de Moren dragen lompen of zijn half en haveloos gekleed. Op
pagina 76-77 komt het woord ‘halfnaakt’ drie keer voor. Als ze een tochtje op een
ezel willen maken en Oom niet op het dier weet te geraken, grijpt een ‘neger’ hem
bij zijn middel en zet hem met een zwaai op het lastdier neer. Oom scheldt de zwarte
man daarop uit en geeft hem een klap die aankomt. De zwarte man grinnikt daarop
slechts. De Europeanen kijken hun ogen uit. De vrouwen doen het zware werk en
de mannen luieren en proberen vreemdelingen af te zetten. Het gebrek aan hygiëne
in het morsige en slecht geplaveide Tanger is stuitend. Uitgestalde eetwaren zitten
onder de vliegen, morsige mannen vol zweren zitten langs de kant van de weg en
Willems ezel trapt bijna op een melaatse die languit op de straat ligt. Op het marktplein
heerst een onbeschrijfelijk rumoer. Vrouwen zitten bij hun koopwaar neer-gehurkt,
vaak niet meer dan een hoop peultjes en bonen, dadels of vijgen, waarboven vliegen
zwermen. Vieze potsenmakers, opdringerige bedelaars en verkopers van snuisterijen
dringen zich aan de Europeanen op. Die geven hun begeleiders geld om de meute
van zich af te houden, ‘wat ze dan ook trouw deden door met hun naakte beenen naar
de kooplui en bedelaars te schoppen, wanneer ze te dicht bij ons kwamen’.22 Tenslotte
zien ze een slangenbezweerder die door zijn huisdier gebeten wordt en daarop dan
maar aan het vuurspuwen slaat. Tanger herbergt een vreemde wereld, die vies, smerig
en onbeschaafd is, en dus in alle opzichten inferieur aan het westen.
De bootsman op het Gardameer (1908) begint op Sumatra. In de namiddag ligt
de woning van de heer Van der Hoeven te blakeren onder de Indische zon. Binnen
geeft zijn vrouw hun achtjarige dochter Nina lees- en rekenles. Nina heeft er geen
zin in en de inheemse baboe Mia neemt het voor haar op door zacht in haar eigen
taal te zeggen dat de kleine Nonna een beetje ziek is, omdat het leren haar hoofdpijn
geeft. Mevrouw Van der Hoeven kapittelt daarop haar baboe in de landstaal:
‘Nonna moet leeren, en Mia zal haar mond houden en heengaan.’
Bijna kruipend sloop de vrouw naar de deur, maar wierp nog even een
blik van medelijden op het kind, dat zij van de geboorte af gekoesterd en
verpleegd had en nog altijd met een blinde liefde aanhing. En het meisje
zei, nu ook in de landstaal:
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‘Mia heeft gelijk, mama. Ik ben een beetje ziek en heb hoofdpijn.’
Tegelijk bracht zij met een klaaglijk gebaar de hand aan het hoofd.
De moeder zuchtte nog eens. Zij voelde, dat ze niet opgewassen was tegen
de taak, die ze op zich genomen had en hier wel op zich nemen moest:
haar dochtertje zelf iets te leeren, opdat het kind niet alle onderwijs missen
zou.23
Haar oudere broer Otto gaat naar een school in de buurt, maar Nina's moeder vindt
het niet veilig om haar dochter met de wilde Otto en ‘onder de zorg van de achtelooze
bedienden’ daarheen te laten rijden.24 Zij moet het onderwijs zelf verzorgen, maar
de taak valt haar zwaar. Zij heeft de laatste jaren geleden onder de drukkende hitte
van het Indische klimaat. Intussen loopt Nina zonder toestemming te vragen weg
van de les:
Buiten 't vertrek hoorde de moeder haar lachen en babbelen tegen de baboe,
die met zachte, vleiende woordjes antwoordde.
Nu ging Nina, de moeder wist het, met haar baboe naar de
bedienden-vertrekken en bleef daar, als ze niet geroepen werd, den geheelen
dag. Dat was toch de rechte omgang niet voor het kind. Maar wat kon zij
eraan doen?
[...] Dàt was wel 't groote bezwaar van 't verblijf in Indië: de opvoeding
van de kinderen. Wat moest er op deze wijze van Nina terechtkomen? En
ook met Otto ging het niet goed. Op den duur kon hij hier niet blijven; hij
leerde te weinig in de naburige plaats, waar maar een heel klein schooltje
was, en zou naar Holland moeten, om er meer en beter onderwijs te
ontvangen. Bovendien, de knaap was te wild, groeide hier, ook al onder
den invloed van den dagelijkschen omgang met de bedienden, in
bandeloosheid op.25
Ook de heer Van der Hoeven, een man van middelbare leeftijd, lijdt onder het Indische
klimaat. Hij ziet er oud, ziek en afgemat uit. Zijn ogen staan mat, zijn gang is
langzaam en slepend.26 Hij heeft de dokter bezocht, die hem te verstaan heeft gegeven
dat het voor zijn gezondheid noodzakelijk is om de tropen te verlaten. Samen met
zijn vrouw komt hij tot de conclusie dat het verstandig is zo spoedig mogelijk naar
Holland te vertrekken.
Dan komt de twaalfjarige Otto thuis. Er klinkt een geweldig geraas als hij met
woeste vaart het erf oprijdt en met zijn paard en wagen omslaat. De Indische bediende
Sada, die bij het ongeval gewond is geraakt, krijgt van Otto de schuld van de crash.
De jongen wordt door zijn vader voor straf naar zijn kamer gestuurd. De
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noodzaak voor de beslissing om met de mailboot naar Europa te gaan wordt door
Otto's wilde gedrag nog eens onderstreept. Otto en zijn zus zijn verindischt. Een
verblijf in Indië sloopt de gezondheid van volwassenen en kinderen groeien er - mede
door de omgang met de inheemse bedienden - voor galg en rad op. Dat is de conclusie
die op basis van de eerste hoofdstukken van De bootsman op het Gardameer
getrokken mag worden, een beeld dat geregeld terugkeert in teksten over Indië.27
Het verhaal wordt vervolgd als het gezin op de mailboot zit, die door de Rode Zee
vaart. Het is er bladstil en snikheet. Volgens een oude majoor hadden ze wat de hitte
betreft net zo goed in de tropen kunnen blijven, want volgens hem is het zelfs in
Atjeh niet zo warm. Mijmerend spreken de passagiers over hun tijd in Indië, waar
zij tochtjes naar de koele bergstreken van Tosari maakten. Een jonge dame, die er
zwak en lijdend uitziet, spreekt verlangend over het klimaat van Nederland. Een
andere dame zegt dat het in Holland in de eerste drie maanden van het jaar
allesbehalve lekker weer is. De verteller stapt vervolgens naar voren om op te merken:
‘Ze oordeelen wel wat onbillijk, die Indische dames en heeren, over het vaderlandsche
klimaat; al kan men 't van hen, die aan het warme Indië gewoon zijn, eenigszins
begrijpen.’28 Evengoed besluit de heer Van der Hoeven dat het beter is om pas na de
winter Nederland te bezoeken. Regelrecht naar Nederland reizen zou in deze tijd van
het jaar voor zijn verzwakt gestel te gewaagd zijn. Hij en zijn vrouw besluiten dat
het verstandig is eerst nog een tijdje aan het Gardameer te verblijven. In Genua breken
zij de zeereis af en ze vertrekken naar een klein hotel in Torbole aan het Gardameer.
Daar beleven de verindischte - en dus wilde en ongehoorzame - Otto en Nina nog
menig avontuur, voordat het gezin naar Nederland vertrekt.

Besluit
Stamperius is - zoals eerder opgemerkt - nooit in Indië geweest; hij kende het land
slechts uit de tweede hand. Toch overtuigen de vier boeken die hij voorzag van een
Indische tint, door het beeld dat zij van de kolonie en koloniale toestanden oproepen.
Voor zijn historische verhalen over Tasman en Bontekoe zegt hij zich te baseren op
degelijk bronnenonderzoek, waarbij hij aangeeft dat zijn verhalen waargebeurd en
feitelijk juist zijn. Voor zijn contemporaine Indisch getinte reisverhalen baseert hij
zich op eigen ervaring voor het gedeelte dat zich in Europa afspeelt.
De vier Indische teksten van Stamperius sluiten aan bij het koloniale en
nationalistische gedachtegoed uit zijn tijd. Wat anders is, is inferieur en dient om het
po-
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sitieve Nederlandse zelfbeeld te versterken. Er is geen beter land dan Nederland en
dat is al heel lang zo, lijkt Stamperius' boodschap te zijn.
Stamperius' belangrijkste kwaliteit is echter zijn meesterschap als schrijver. Met
zijn meeslepende, ambachtelijke verteltechniek weet hij meer dan honderd jaar later
nog steeds zijn lezers te boeien en hen - ook al is het misschien maar voor korte tijd
en tegen beter weten in - mee te voeren in zijn gedachtegangen. De oude
schoolmeester uit Wilhelminadorp weet zich daarmee voor even aan de tijd te
ontworstelen.
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Coen van 't Veer (1968) studeerde Nederlands in Leiden. In 2013 werd hem de ‘NWO
promotiebeurs voor docenten’ toegekend voor het schrijven van De kolonie op drift,
een dissertatie over de representatie in fictie van de zeereis tussen Nederland en Indië
in de periode 1850-1940. In 2006 verzorgde hij de heruitgave van Melis Stokes
Zoutwaterliefde. Met Gerard Termorshuizen bezorgde hij in 2018 Herman
Salomonsons' Indisch leven in Den Haag 1930-1940. Samen met Termorshuizen
schreef hij ook Een groots en meeslepend leven, een biografie over de Indische
journalist en persmagnaat D.W. Berretty (1891-1934).

Eindnoten:
1 Bastiaan Douwe Bouke Verbeem (1909-1996) en Jacomina Verbeem-Van de Velde (1915-2005).
Aan hen draag ik dit artikel op.
2 ‘Jacob van den dominee’ was J. M Clinge Doorenbos en ‘Jacob van den schipper’ Jacob
Ossewaarde.
3 De tien boeken zijn: Drie kwajongens (1891), Een week vol avonturen (1893), De oude
veldwachter (1897), De ezel van den bakker (1899), Jongensleven (1901), Drie jongens op een
schip (1903), Toen ik veertien was (1904), In oorlogstijd (1906), Mijn reis naar Den Haag
(1907) en Van drie jongens en een vrije zaterdag (1910).
4 Daalder 1977, p. 97.
5 Welij 2002, p. 4.
6 Zie Sèbe 2009.
7 Buur 1992, p. 7.
8 Stamperius 1893, p. 4.
9 Het is standaard dat in literatuur over de koloniën koloniale denkbeelden verbreid worden. Dat
geldt ook voor jeugdliteratuur. Zie Mackenzie 1984, p. 199-200 en Kuitenbrouwer 2011, p.
102.
10 Boehmer 2005, p. 75-76.
11 Said 1995, p. 221-222.
12 Stamperius 1893, p. 6-7.
13 Stamperius 1893, p. 8.
14 Stamperius 1893, p. 8.
15 Stamperius 1893, p. 101.
16 Stamperius 1893, p. 97.
17 Stamperius 1893, p. 105.
18 Welij 2002, p. 23.
19 Stamperius 1920, p 18.
20 Stamperius 1920, p 21.
21 Stamperius 1920, p 51.
22 Stamperius 1920, p 51.
23 Stamperius 1931, p. 7-8.
24 Stamperius 1931, p. 8.
25 Stamperius 1931, p. 9-10.
26 Stamperius 1931, p. 11.
27 Bosma 2010, p. 111 en 188.
28 Stamperius 1931, p. 19.
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Verlangend naar kerktorens en vrolijk wiekende molens
Willem Walraven en zijn gefnuikte relatie met Zeeland
Frank Okker
Willem Walraven was geen Zeeuw. Hij was afkomstig van het Zuid-Hollandse eiland
Goeree-Overflakkee. Sterker nog, hij zou zijn leven lang nooit een voet op Zeeuwse
bodem zetten. Maar dat laatste was beslist niet vrijwillig. Vanaf Java, het veel verder
gelegen eiland waar hij de tweede helft van zijn leven doorbracht, heeft hij
onomwonden zijn liefde voor de Zeeuwse kust en het Zeeuwse landschap beleden.

Barre jaren in Dirksland
Walraven wordt op 7 juni 1887 geboren in Dirksland als eerste kind van een kruidenier
en een schippersdochter.1 Goeree-Overflakkee is in die tijd een bar eiland zonder
waterleiding, laat staan elektriciteit. De harde wind blaast langs de kilometerslange,
kaarsrechte wegen, waar amper een boom staat. Tussen de dorpen zijn de wegen
verhard met schelpen of grind, maar dat geldt niet voor de verbindingen tussen de
landerijen en de polders. Het gevolg is dat de zware landbouwwagens geregeld vast
komen te zitten. Als ze geen dringende reden hebben om naar een andere plaats te
gaan, blijven de bewoners bij voorkeur in hun eigen dorp.
Willems vader, Frans, is een man van gestaalde principes maar met een beperkte
blik. Aanvankelijk gaat hij onder een juk met twee emmers kruidenierswaren en
stoelenmattersbiezen de boeren af. Dat doet hij kennelijk met succes, want het juk
wordt vervangen door een kruiwagen, die weer plaatsmaakt voor een handkar,
getrokken door één en later zelfs door drie honden. Maar Frans is geen liefhebber
van veranderingen. Pas als hij met zijn hondenkar van een dijk afrolt en te midden
van zijn handelswaar in een sloot belandt, besluit hij een ezel te kopen. Met het
lastdier, dat alleen bij de teugel geleid wil worden, trekt hij met steeds meer goederen
de kermissen op het platteland af. Op een dag wordt Frans, die naast zijn ezel loopt,
door een groepje landarbeiders gegroet met de woorden ‘Goeie morrege saâm!’. Die
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gebeurtenis brengt hem ertoe een paard aan te schaffen.

Frans Walraven, de vader van Willem. Particuliere collectie.

Uitzicht op de plee
Met zijn op de kermissen verdiende geld opent Frans aan de Straatdijk 38 in Dirksland
een kruidenierswinkel met het assortiment van een klein warenhuis. Een gesprek
aanknopen met zijn klanten gaat hem moeizaam af, omdat Frans stottert, een
familiekwaal. Het komt daarom goed uit dat zijn vrouw Antje van Kassel achter de
toonbank staat. Zij heeft van haar schippersfamilie de gave van het vertellen geërfd.
Ook is ze tamelijk zorgeloos in het omgaan met geld in tegenstelling tot haar man,
die geregeld klaagt over zijn ‘erme kappetoaltje’.
Na Willem worden er op de Straatdijk nog drie kinderen geboren, twee zoons en
een dochter. De derde zoon, Gerard, zal al in 1898 op achtjarige leeftijd overlijden
aan hersenvliesontsteking. Het is tekenend voor Willem Walraven dat hij later wél
met grote precisie de feesten beschrijft die datzelfde jaar op het eiland gevierd worden
rond de inhuldiging van koningin Wilhelmina, maar dat hij het overlijden van zijn
broertje niet vermeldt. Het zal geregeld voorkomen dat een gebeurtenis hem zo
aangrijpt dat hij niet in staat is erover te schrijven.2
De jongen groeit op in het grote, begin zeventiende-eeuwse pand aan de Straatdijk,
dat door zijn vader wel hersteld wordt, maar nergens verbeterd. Alle donkere hoekjes
worden gehandhaafd, de bedstee ligt nog altijd boven de koude kelder en ook op de
open zolder, waar de kinderen slapen, is het in de winter erbarmelijk koud. Willem
herinnert zich hoe je vanuit de keuken rechtstreeks op de plee uitkijkt, die zich achter
het huis bevindt net als de regenbak.
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Ondanks de klachten van vader Walraven verlopen zijn zaken voorspoedig. Frans'
zuinigheid blijkt grenzeloos. Hij gebruikt etiketten, enveloppen of eindjes touw
opnieuw en lengt de verdroogde resten uit oude verfpotten aan, zodat hij die als
nieuwe verf kan slijten. Zijn tochten over het eiland zet hij voort, zij het met een
lagere frequentie.
In die tijd is de relatie tussen Willem en zijn vader nog goed. Hij mag soms mee
op diens reizen en zelfs naar Rotterdam, maar bij een bezoek aan Goedereede neemt
zijn vader niet de moeite om even door de rijden naar de beroemde roodstenen toren.
De jongen geniet meer van de boeiende verhalen van opa Van Kassel, die vaak op
de kinderen past als zijn dochter in de winkel staat. De oude beurtschipper beschikt
over een groot repertoire, opgebouwd tijdens zijn talloze boemeltochten.

Redeloze woedeaanvallen
Willem waardeert het heldere verstand van zijn moeder, die met haar humor de
starheid van zijn vader kan relativeren. Ze heeft echter ook last van plotselinge en
redeloze woedeaanvallen, die hem angstig maken. Zodra ze iemand beoordeelt, doet
ze dat met genadeloze scherpte. Zelfs over haar eigen moeder merkt ze op dat die
‘geen spooge water’ voor een ander overheeft. Antje blinkt ook uit in het bereiden
van even machtige als smakelijke maaltijden, waardoor haar postuur na een aantal
huwelijksjaren een sterke gelijkenis vertoont met een compacte grizzlybeer bij een
stahoogte van amper anderhalve meter. Willem, die een groot liefhebber van lekker
Hollands eten blijkt, bewondert haar culinaire gaven. Nergens zal hij zo van genieten
als van haar heerlijke biefstuk of van haar rollade met het onontbeerlijke randje vet.
Helaas maakt Antje niet alleen het vlees klaar, maar bepaalt zij tevens de omvang
van de porties voor de kinderen. Alleen haar man mag zich naar eigen welgevallen
bedienen. Walraven toont zich een waardig erfgenaam van haar talent voor zwaar
voedsel. Eenmaal in Indië maakt hij vaak, en met smaak, een worst in de reuzel klaar.
Op de lagere school blijkt Willem een vlotte leerling en meester Binkhorst
waardeert zijn kwaliteiten op het gebied van de taal. Maar de jongen ergert zich aan
het standsbewustzijn van de onderwijzer. In de klas zijn het de rijke kinderen van
het dorp die vooraan zitten en de meeste aandacht krijgen. Als er geslagen wordt,
gebeurt dat nooit in de voorste rijen. Het is zijn eerste kennismaking met de
ongelijkheid in de wereld.
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Die goede schoolresultaten leiden al spoedig tot een slechtere verstandhouding met
zijn vader. Tegen anderen schept Frans Walraven graag op over de knappe opstellen
en het scherpe geheugen van zijn zoon, eenmaal thuis blijkt hij juist zeer afgunstig
op de verstandelijke vermogens van de jongen. Het is vooral diens verbale begaafdheid
die hem dwars zit; de vader heeft immers al te maken met een vrouw en schoonvader
die op dat gebied zijn meerderen zijn. Het wordt nog erger wanneer Willem, die
moeite heeft zich vrij onder de mensen te bewegen, gaat stotteren. Hoewel zijn vader
zelf lang aan die kwaal geleden heeft, lacht hij zijn zoon erom uit. De grote literaire
belangstelling van Willem - die gretig de boeken van Dickens en Walter Scott leest
- beschouwt hij als nutteloos, omdat de bakker daar geen brood voor geeft. Veertig
jaar later zal Walraven zich nog met afschuw herinneren hoe de kruidenier ‘met zijn
stalklompen aan over de Nederlandsche letteren heen marcheerde’.3

Gloriën in onzindelijkheid
Er is meer op het eiland waar Walraven mee in aanvaring komt. Zoals de gebrekkige
hygiënische zorg van de Flakkeeënaars. Wanneer hij in de zomermaanden stilletjes
een stukje gezwommen heeft, wordt zijn moeder daarvan onmiddellijk op de hoogte
gebracht door de dorpsbewoners. Op Flakkee wordt niet gebaad en de mensen poetsen
er evenmin hun tanden. Zijn moeder reageert laconiek op het bericht: ze koopt een
zwembroek voor haar zoon. Maar Walraven ergert zich hevig aan het middeleeuwse
zedelijkheidsbesef op het eiland. Veel later schrijft hij erover: ‘de plattelander “gloriet”
in zijn achterlijkheid en in zijn onzindelijkheid zelfs’.4
Als geboren buitenstaander weigert hij zich bij de heersende opvattingen neer te
leggen. Hij maakt geregeld lange en eenzame wandelingen langs de kustlijn of hij
beklimt de Zuiderdijk om te zien hoe fraai de zonnestralen breken op het brede water.
Maar ook bij stormachtig weer begeeft hij zich naar de kust. Aan de rand van het
ingepolderde land vlijt hij zich neer bij het water. Hij ziet aan de horizon de kerktorens
en vrolijk wiekende molens van de dorpen op Schouwen-Duiveland: Renesse,
Bruinisse, Zonnemaire, Dreischor en Brouwershaven. Ook volgt hij de zwaarbeladen
vrachtschepen vol graan of hout en hij voelt een tomeloos verlangen naar de overkant,
naar Zeeland. Wanneer Walraven uren later uit de storm terugkeert naar de rustige
huiskamer aan de Straatdijk, kan hij aan zijn ouders met geen mogelijkheid uitleggen
waarom hij zo lang is weggebleven.
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Na de lagere school volgt Walraven twee jaar lang aan de normaalschool in
Middelharnis een opleiding voor onderwijzer, maar zijn stotteren staat een loopbaan
voor de klas in de weg. Op zijn veertiende jaar verlaat hij per schip het eiland in
noordelijke richting. Hij wordt kantoorbediende bij een handelsonderneming in Delft.5
Veel vreugde zal Walraven aan deze periode niet ontlenen. Wél maakt hij, door
de grote spoorwegstaking uit 1903, kennis met het socialisme, dat hij sindsdien
beschouwt als de enige mogelijkheid om de benarde positie van de lagere klassen te
verbeteren. Tijdens een uitje in Rotterdam woont hij het optreden van de jonge
cabaretier Koos Speenhoff bij. De dichter-zanger is zo populair dat de mensenmenigte
voor het theater door de politie te paard in bedwang moet worden gehouden. De
liedjes van Speenhoff, die in gewone taal de sociale misstanden hekelt, maken een
blijvende indruk op hem.
Op het handelskantoor houdt Walraven het nauwelijks twee jaar vol. Vervuld van
zijn socialistische idealen keert hij terug naar Dirksland. Hij gaat er werken in het
magazijn en de winkel aan de Straatdijk, wat onvermijdelijk leidt tot heftige ruzies
met zijn vader. Deze kwalificeert de socialisten eenvoudig als ‘smeerlappen en
boeven’.
Bij de Kamerverkiezingen van juni 1905 zet Walraven zich persoonlijk in voor
de propaganda van de socialistische voorman Willem H. Vliegen, die kandidaat is
voor het district Zierikzee. Hij vervaardigt in zijn fraaiste handschrift een aanplakbiljet
dat op het gemeentehuis wordt aangebracht om publiek te trekken voor de lezing die
Vliegen op 16 mei in Dirksland houdt. De zaal zit die avond stampvol, maar dat is
niet de reden dat de achttienjarige Walraven ontbreekt. Hij wordt in huis opgesloten
door zijn vader. Tot veel succes leidt zijn inzet voor de socialistische leider niet. Bij
de verkiezingen krijgt Vliegen in Dirksland - dat destijds ruim 2100 inwoners telt
onder wie 391 stemgerechtigden - precies twaalf stemmen. ‘En ik kende ze niet eens
alle twaalf’, noteert Walraven later.6 Meer resultaat levert de schriftelijke cursus voor
het praktijkdiploma boekhouden op. Op 16 en 17 mei 1906 legt Walraven in
Rotterdam met succes het examen af.

Avonturen in het hoge gras
Tijdens zijn hernieuwde verblijf in Dirksland leert hij ook de liefde kennen. In een
brief van vijfendertig jaar later kijkt Walraven met weemoed terug op die
hartstochtelijke gevoelens uit zijn jeugdjaren. ‘Ik had mijn vroegste avonturen in het
hooge
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gras, langs den dijk, en honderden hadden die daar met mij. [...] Zoo verliefd te
kunnen zijn en zoo te kunnen genieten, ook en vooral lichamelijk.’7
Zijn geliefde Anthonia Okker [geen familie, FO] is een schippersmeisje, ruim drie
jaar ouder dan hij. De verhouding tussen het meisje van gereformeerde huize en
Walraven, die uit een liberale familie komt, valt niet in de smaak bij zijn krachtdadige
moeder. Zij zorgt ervoor dat het meisje uit de omgeving van haar zoon verwijderd
wordt. Dat laatste wordt des te pijnlijker, omdat Anthonia inmiddels zwanger blijkt,
al is het de vraag of Walravens moeder daarvan op de hoogte is. De bevalling vindt
op 10 maart 1908 plaats aan boord van het schip van haar broer; de aangifte wordt
buiten het eiland gedaan, in de gemeente Klundert. Het kind, een dochtertje, met de
namen Maria Elisabeth, overlijdt nog geen twee maanden later. Walraven, die pas
achteraf hoort dat zijn vriendin zwanger was, heeft zijn moeder de afwijzing van
Anthonia nooit vergeven. ‘Wat is moeder voor mij geweest? Hard en gevoelloos. Ze
heeft nooit een poging gedaan om me te begrijpen of met me te praten.’8 Zijn
jonggestorven dochtertje zal hij evenmin vergeten. Wanneer in maart 1927 op Java
de derde dochter van Walraven en zijn Soendanese vrouw Itih wordt geboren - dus
in dezelfde maand als het dochtertje van Anthonia - geeft hij haar vrijwel dezelfde
namen: Elisabeth Marie. Dat kan geen toeval zijn.

Vertrouwensman van Wilhelmina
Aan het einde van 1907 vertrekt Walraven naar Rotterdam, waar hij in een groot
pension gaat wonen, Ons Tehuis. Een van zijn medebewoners is François van 't Sant,
de adjunct-inspecteur van politie die het zou brengen tot vertrouwensman van koningin
Wilhelmina, voor wie hij toezicht hield op de ampele amoureuze escapades van prins
Hendrik. Walraven schetst een weinig vleiend portret van de later in opspraak geraakte
politieman, die zelfs in zijn vrije tijd rondloopt in de geklede jas van de commissaire
uit een goedkoop Frans toneelstuk.9
Walraven heeft het naar zijn zin in de stad. Overdag zit hij aan de leestafel van
het befaamde café-restaurant Boneski aan de Coolsingel en 's avonds maakt hij met
een vriend lange tochten door de rumoerige volksbuurten vol huizen van pikant
plezier, zoals de ‘huppelkeet van Rooden Dirk’. Zijn socialistische idealen verloochent
hij niet. Hij wordt lid van de SDAP, bezoekt politieke bijeenkomsten met de linkse
dichters Henriëtte Roland Holst en Herman Gorter. Bij Frank van der Goes, de
vroegere voorman van de Tachtigers, volgt hij een cursus over de marxistische
economie.
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Maar in het vinden van een vaste baan, de voornaamste reden van zijn komst naar
de Maasstad, slaagt hij niet.

Willem Walraven op de redactie van het bondsorgaan van de Suikerbond, Soerabaja, in de tweede
helft van de jaren twintig. Particuliere collectie.

Twee jaar later, in december 1909, steekt hij opnieuw het water over, zij het ditmaal
naar een ander continent. Met zevenentwintig dollar op zak emigreert Walraven naar
Canada en vervolgens Amerika. Van zijn voornemen om dat schamele bedrag
aanzienlijk uit te breiden komt echter niets terecht. De meeste tijd brengt hij door in
de Carnegie-bibliotheken met het lezen van de gedichten van Heinrich Heine en
Robert Service; voor het overige lijdt hij lichamelijk en geestelijk honger.
Na vijf jaar keert hij terug naar Rotterdam, waar de sfeer en het straatbeeld sterk
gewijzigd zijn. Enkele maanden eerder is de Eerste Wereldoorlog begonnen en de
kleurrijke figuren hebben plaatsgemaakt voor soldaten in grijze uniformen. Ten slotte
besluit Walraven, die vreest dat hij zelf ook gemobiliseerd wordt, zich aan te melden
als telegrafist bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), dat in deze
onzekere tijd dringend behoefte heeft aan versterking. Het levert de inmiddels
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achtentwintigjarige Walraven een premie op van tweehonderdvijftig gulden. Dat hij
daarmee voorgoed afscheid van Europa neemt, weet hij dan nog niet.

Ruim honderd kilo
Tijdens zijn driejarige diensttijd op de legerbasis Tjimahi in het aangenaam koele
berglandschap van de Preanger leert hij Itih kennen. Zij is een jonge Soendanese
vrouw die in het enigszins vervallen winkeltje bij de kazerne werkt, waar Walraven
geregeld koffie drinkt. In juni 1918 treedt hij als assistent-boekhouder in dienst bij
een vestiging van de Oliefabrieken Insulinde in Banjoewangi aan de uiterste oostkust
van Java. Itih besluit haar familie te verlaten om zich bij Walraven te voegen: een
reis van twee dagen en meer dan achthonderd kilometer voor een man die zij amper
kent.
Haar dappere besluit pakt goed uit, want Itih en Walraven zullen elkaar niet meer
verlaten. Ruim een jaar later wordt hun eerste dochter geboren, Geraldine Anna, met
als roepnaam Non. Om de jonge moeder te laten aansterken, zet Walraven - die nog
steeds het eten klaarmaakt - haar een gestoomde worst in de reuzel voor. Wanneer
de islamitische Itih de worst voor de helft verorberd heeft, vraagt ze hem bezorgd of
het misschien varkensvlees is. Hij bevestigt haar vermoeden en voegt eraan toe dat
ze al een halfjaar lang saucisse de boulogne eet, die voor de helft uit varkensvlees
bestaat. Na zijn antwoord eet Itih gerustgesteld en met smaak verder.10
Walraven schrijft aan zijn broer Jaap dat hij meteen na de blijde gebeurtenis met
Itih getrouwd is, maar dat blijkt niet juist. Zij trouwen pas in het najaar van 1922 na
de geboorte van hun eerste zoon (en derde kind) Willem. Tegen die tijd heeft Itih
het bereiden van de maaltijden overgenomen. Voor Walraven, die niet van rijst houdt,
kookt ze dagelijks aardappelen, groente en vlees. Haar culinaire inspanningen werpen
zichtbaar resultaat af. Binnen een jaar weegt Walraven ruim honderd kilo bij een
lengte van een meter drieënzeventig. Dit heeft tot gevolg dat hij uit alle twaalf
witkatoenen pakken knapt die hij voor zijn indiensttreding bij Insulinde heeft laten
vervaardigen.
Tussen 1919 en 1933 zullen Walraven en Itih negen kinderen krijgen, van wie er
een bij de geboorte overlijdt.
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Band met zijn geboortegrond
Tijdens de vijfentwintig jaar die Walraven nog in de kolonie doorbrengt - eerst als
boekhouder bij verschillende cultuurondernemingen, daarna als een even gevreesde
als bewonderde journalist bij De Indische Courant in Malang - zal hij altijd met zijn
geboortegrond verbonden blijven. Dat gebeurt in de eerste plaats door de vele en
vaak lange brieven die hij aan zijn familie schrijft. Zuinigheid, zoals op Flakkee of
in Zeeland gepredikt, behoort niet tot zijn eigenschappen: zijn leven lang is hij bezig
zijn voorschotten terug te verdienen.
Wat Walraven even onmiskenbaar als permanent verbindt met de Hollandse
eilanden, is zijn grote voorliefde voor machtige maaltijden, die hij toch het liefste
zelf bereidt. Hoewel hij over een speciale, met zink beslagen rookkast beschikt voor
het maken van tong, spek en worst, oogst hij binnen zijn omvangrijke gezin het
meeste succes met de erwtensoep, waarvoor zijn familie hem vanuit Nederland de
ingredienten toestuurt. Zelf zeg hij er het volgende over:
Erwtensoep, Zondags, ja, dat wordt gewoonlijk geprepareerd en daarvan
eet ik twee borden, waarna stop! De rest van de groote pan eet de Indische
gemeenschap heelemaal op, vooral als er een poot en door vader gemaakte
worst in is.11
In een artikel over de relatie tussen Walraven en Zeeland mag de naam van Arie
Goote niet ontbreken. De beste vriend van Walraven tijdens zijn Indische jaren komt
uit een streng calvinistisch gezin uit Middelburg en dat vormt de basis van hun
vriendschap.12 Goote is de voorzitter van de Suikerbond, de vakvereniging van
employés van de suikerondernemingen, waarvan Walraven penningmeester is. Hij
krijgt van Goote volop gelegenheid om bijdragen te leveren aan het bondsblad; zo
staat Goote aan de basis van Walravens journalistieke carrière.
Goote zal in augustus 1938, kort na zijn vertrek uit Indië, op tweeënveertigjarige
leeftijd overlijden, een gebeurtenis die Walraven buitengewoon aangrijpt. Nog geen
vijf jaar later, op 13 februari 1943, vindt hij zelf de dood in het jappenkamp Kesilir
op de zuidoostpunt van Java. De laatste artikelen die van zijn hand in een regionale
krant verschijnen, zijn de recepten van omeletten met vlees en van saucijsjes met
bloemkool.13
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Tussen Batavia en Middelburg
Het leven van huisarts, schrijver, wetenschapper en oorlogsheld Baas
van Tricht (1885-1954)
Coen van 't Veer
Barend van Tricht - ‘Baas’ zoals hij door familie en vrienden werd genoemd - was
een begaafd man. Hij werd op nieuwjaarsdag 1885 in Utrecht geboren in een gezin
met een sterke militaire traditie. Zijn vader Aleid Gerhard van Tricht (1848-1925)
was gepensioneerd generaal-majoor en Barends broer (1886-1969), die de voornamen
van vader Aleid Gerhard droeg, bracht het in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch
Leger (KNIL) tot luitenant-generaal. Barend studeerde medicijnen in Leiden en
Amsterdam. Hij behaalde in 1909 het artsdiploma. Een jaar later vertrok hij met de
Sindoro als officier van gezondheid der tweede klasse naar Nederlands-Indië, waar
hij vijf jaar lang als legerarts voor het KNIL werkte in Fort de Kock, Padang, Batavia
en op de Mentawei-eilanden. In februari 1915 verliet hij de militaire dienst om zich
als particulier geneesheer in Batavia te vestigen. Daar woonde hij op Raden Saleh
Laan 48 en later op Tjikini nr. 8. Hij trouwde in 1920 met de in Djokjakarta geboren
Anna van Zuylen. Het echtpaar kreeg twee kinderen.
Van Tricht groeide in zijn Bataviase jaren uit tot de belangrijkste arts van Indië.
Hij was niet alleen een medische vraagbaak voor particulieren,1 maar ook voor de
overheden in Nederland en Indië.2 De gepromoveerde arts profileerde zich in Indië
daarnaast als schrijver en wetenschapper, en schreef in 1929 met Levende Antiquiteiten
in West-Java een van de belangrijkste werken over de Baduy, een Zuid-Bantams
volk, dat tot op heden in volstrekt isolement leeft. Bovendien ontpopte hij zich tijdens
de eerste oorlogsdagen van 1940 in Zeeland als oorlogsheld. Wie was die man die
zich gehuld in een wit tropenpak in de begindagen van de Tweede Wereldoorlog op
Walcheren meldde om daar samen met zijn vrouw, hij als Rode Kruisarts en zij als
verpleegster, oorlogsgewonden te verzorgen, en die in Zeeland de rivier ‘kali’ noemde
en zijn bagage ‘barang’?3
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Van Trichts schrijverschap
Een bekende broer van Barend was de jongste van de zes kinderen Van Tricht, de
letterkundige Hendrik Willem (Hein) (1897-1982), die een biografie van P.C. Hooft
zou schrijven en zich daarnaast vooral met Louis Couperus en Frederik van Eeden
zou bezighouden.4 Hij was getrouwd met Elisabeth Keesing (1911-2003), die eveneens
letterkundige was en in Op de muur uit 1981 over haar ervaringen in Indië en
Indonesië zou schrijven. Volgens haar levensbericht van Hein waren de leden van
de familie Van Tricht begiftigd met een behoorlijk taalvermogen. Zo vertaalde vader
Van Tricht in zijn vrije tijd onder het pseudoniem Dutric werken van Dickens en
Thackeray.5
Ook Barend had schrijftalent, zoals blijkt uit het al genoemde Levende Antiquiteiten
in West-Java. Het is een boek in de traditie van de tropische etnografie, dat handelt
over de Baduy, een volk dat in het beboste, bergrijke deel van Zuid-Bantam leeft en
een gesloten gemeenschap vormt van ongeveer vijfduizend mensen met een volkomen
eigen sociaal en religieus systeem, dat een combinatie vormt van animisme,
hindoeïsme, boeddhisme en voorouderverering. Ondanks de toenemende druk van
de buitenwereld blijven bij de Baduy veel beschavingsinvloeden van buitenaf taboe.
De zeden zijn er streng.6
Gerard Termorshuizen acht het kenmerkend voor de reisverslagen waarin
ontmoetingen tussen Europese reizigers en inheemsen centraal staan, dat er enerzijds
een objectieve en vaak wetenschappelijke belangstelling aan de dag wordt gelegd
voor de in de binnenlanden aangetroffen samenlevingen, terwijl deze anderzijds op
een idealiserende manier worden beschreven, waarbij hun levenswijzen worden
gerepresenteerd als ‘natuurlijk’ en ‘onbedorven’.7 Dat geldt ook voor Van Tricht.
Hij voegt daar in Levende Antiquiteiten in West-Java echter wel een heel eigen
element aan toe: een werkelijk superieure, bijna Engelse vorm van zelfspot. Zo
schrijft van Tricht in zijn eerste hoofdstuk:
Aanleiding tot deze publicatie was een tocht, in Mei van dit jaar (1928)
ondernomen door de hoogleeraren Prof. J. Boeke en Prof. C.D. de Langen
en schrijver dezes, met het doel het sinds eeuwen geïsoleerde volkje der
Badoejs in Zuid-Bantam met geneeskundigen blik te bekijken en te
onderzoeken. Wij veronderstelden dat isolement en inteelt belangrijke
gevolgen, anthropologisch en physiologisch, konden hebben gehad en
verwachtten bijzonderheden te zullen vinden op ziektekundig gebied.
Wij waren toegerust met alles wat voor een veelzijdig onderzoek van dienst
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zou kunnen zijn, ondervonden bij deze plannen niet genoeg te waardeeren
steun van den Gouverneur van West-Java en hadden, last not least, het
geluk den heer R.A.A. Achmad Djajadiningrat bereid te vinden ons te
vergezellen en het terrein van onderzoek voor ons te effenen. Hij toch is
de oogen der Badoejs door zijn afstamming rechtstreeks verwant aan hun
voorouders en is als gevolg van die relatie de eenige raadsman wien zij
vertrouwen schenken.
Niettegenstaande deze voorbereiding en niettegenstaande de voortreffelijke
hulp van den kant van den Regent van Lĕbak R.A. Gondosapoetro, den
Patih R. Martakoesoema, en den Wedana van Leuwidamar, R. Soemitra,
is tegen alle verwachting in ons medisch en anthropologisch onderzoek
een mislukking geworden.8
Om te vervolgen met:
De passieve weerstand, waarop wij stuitten, en die voortsproot uit de angst
der Badoejs om de beschaving van buiten, in welken vorm ook, toe te
laten, ware slechts te overwinnen door een sterke pressie van de zijde der
regeering, waartoe deze echter, na van vroeger af de adat der Badoejs en
hun zelf gekozen isolement geëerbiedigd te hebben, geen aanleiding kan
vinden. Waarschijnlijk zeer terecht.9
Zelfs de foto-onderschriften zijn komisch:

Foto's uit Levende Antiquiteiten in West-Java, 1929.
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En zo gaat het in het boek vrolijk verder. Dat zijn studie over de Baduy desondanks
wel degelijk serieus werd genomen, blijkt uit het feit dat Van Tricht na het verschijnen
ervan benoemd werd tot Officier de l'instruction public van het Koninklijk Bataviaasch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.10 Lid van de Nederlandsch-Indischen
Kunstkring was hij al.11

Vriendschappen met andere schrijvers
Het is dus geen wonder dat Baas van Tricht goed bevriend raakte met Herman
Salomonson (1892-1942), schrijver van vele humoristische romans en rijmkronieken,
toen Salomonson in Batavia van eind 1923 tot en met eind 1926 hoofdredacteur van
de Java-Bode was. Hun vrouwen, die beiden Annie heetten, werden goede
vriendinnen. In de Indische brieven van Herman en Annie Salomonson komen Baas
en Annie van Tricht met grote regelmaat voor. De twee gezinnen kwamen geregeld
bij elkaar over de vloer, gingen samen uit naar de Harmonie en de bioscoop en
maakten tripjes naar Soekaboemi, Sindanglaya, Tjepper, Wanasari en uiteraard ook
naar het land der Badoejs.12
Annie Salomonson, ontwikkeld en belezen, spits en gevat in de conversatie en een
mooie vrouw bovendien, verveelde zich vaak stierlijk in het enorme huis aan de
Kramatlaan 24 in Weltevreden.13 Het enige wat volgens haar het leven een beetje
kleur kon geven, was een (onschuldige) flirt. In een ongedateerde brief aan haar
moeder schreef zij over haar leven in Indië:
Dood-saai. Het eenige genoeg'lijke is dat v. Tricht iederen dag kwam. Hij
bleef dan een kop koffie drinken en kletsen. Hij heeft vreeselijk
geavanceerde denkbeelden, vindt alles dadelijk erg van mannen en tolereert
alles van vrouwen. Hij is een beetje verlegen eigenlijk en 't aantrekkelijke
van hem is, dat hij zoo sterk is. In die beteekenis van alles in 't leven
aandurven. In deze hitte sterft alle erotiek; anders zou ik misschien wel
verliefd op hem zijn; nu niet in 't minst.
Op 13 april 1925 schreef ze schertsend aan haar moeder, die in Den Haag woonde,
dat ook Baas het prachtig zou vinden als ze over zou komen naar Indië, ‘in de hoop,
dat je met hem flirten zou. Je zou hem aardig vinden, want ik ben ook dol op hem.’
Baas van Tricht was het ook die op 28 februari 1925 Nannette (Netje) Salomonson
ter wereld hielp komen in het woonhuis van de Salomonsons in Weltevreden.

Indische Letteren. Jaargang 33

271

Baas van Tricht in Batavia. Collectie Netje Fernhout-Salomonson.

Baas van Tricht had een vlotte pen, zo blijkt onder meer uit Levende antiquiteiten
in West-Java en de stukken die hij voor het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
schreef. Opvallend genoeg heeft hij echter zijn rol in de Indische literatuur niet via
zijn eigen pen verworven, maar via die van anderen. Barend van Tricht treedt
namelijk, behalve in de bijzonder leesbare, zonder meer literair te noemen brieven
van de Salomonsons, maar liefst drie keer op als romanpersonage.
De eerste keer is dat het geval in E. du Perrons Het land van herkomst. Arthur
Ducroo raakt in zijn tweede jaar op de HBS bevriend met een zekere Baur. Baur is
een veertienjarige Indo, die seksueel ervaren is. Zo zou hij al een verhouding met
een getrouwde vrouw hebben gehad. Baur verblijft enige tijd in Gedong Lami, het
huis van de Ducroos, omdat zijn vader hem het huis uit heeft gegooid. Hij wil geen
kostgeld voor zijn zoon betalen. Baur vindt ten slotte zelf een oplossing voor het
probleem:
Enige dagen later kwam bij ons een jonge architect, van wie mijn ouders
toen niet wisten dat hij bekend stond als homosexueel; hij zei dat hij zich
voor Baur
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interesseerde en het kostgeld voor zijn rekening nam. Baur [...] hield door
de telefoon lange gesprekken met de architect; hij kwam altijd met boeken
thuis als hij bij hem geweest was.14
Deze gebeurtenis zou zich in het schooljaar 1912-1913 hebben afgespeeld.15 In het
Greshoff-exemplaar staat in een noot te lezen dat Du Perron zich hier vergist had:
‘Niet een jonge architect, maar een jonge dokter, geheten van Tricht.’16 Het is
waarschijnlijk dat Du Perron het eveneens mis had waar het de aard en de bedoelingen
van Van Tricht betrof.
Aan het einde van de jaren twintig raakte Baas van Tricht ook bevriend met de
Chileense consul in Batavia. Op 6 december was Van Tricht getuige bij het huwelijk
van de zesentwintigjarige Neftalí Ricardo Reyes Basoalto met de vier jaar oudere
Indische Maria Hagenaar uit Djokjakarta. Neftalí Ricardo Reyes Basoalto zou later
beter bekend worden onder de naam Pablo Neruda (1904-1973). Als vriend van het
gezin Reyes zou Barend van Tricht samen met zijn vrouw als personage worden
opgevoerd in het gefictionaliseerde levensverhaal van Maria Hagenaar, En het
vergeten zo lang, van Pauline Slot uit 2010, en in de postmoderne roman over het
leven van de jong gestorven dochter van Neruda en Hagenaar, Malva, van Hagar
Peeters uit 2016.
Van Tricht komt in Slots roman een paar keer voor. De eerste keer als Maruca
(Slot gebruikt de naam die Neruda zijn vrouw gaf in plaats van Maria) aan boord
van de mailboot Pieter Corneliszoon Hooft met haar man haar geboorteland Indië
verlaat en terugdenkt aan hun vriendenkring in Batavia, waartoe naast de Duitse
consul Herz ook Barend van Tricht behoorde.17 De tweede keer als zij zich op het
schip een vrolijk diner bij de Van Trichts herinnert.18 Slot laat Neruda (bij haar Neftalí)
aan zijn vrouw voorstellen bij de Van Trichts te verblijven, omdat dit volgens hem
de beste plek zou zijn voor haar en Malvita:19
Het huis van de Van Trichts was te klein geweest om Malva en haar te
herbergen; dat had ze meteen gezien, toen ze er op 8 december arriveerden.
Neftalí had niet meer dan een middag en een avond met hen doorgebracht.
Zijn aandacht was vooral naar Barend uitgegaan, met wie hij uren
discussieerde over de situatie in Europa.
‘Eindelijk’, had hij uitgeroepen. ‘Een verstandig mens om mee te praten!
Verder ontmoet ik in Frankrijk alleen fascisten.’20
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Maruca vertrekt naar een goedkoop pension: een kleine kamer in een huis vlak bij
de oude haven zonder verwarming. Soms wil ze open kaart met Barend van Tricht
spelen en hem vertellen dat zij en Malva niet vanwege het uitbreken van de Spaanse
burgeroorlog naar Monte Carlo zijn gebracht, maar vanwege het feit dat Neftalí er
een andere vrouw opna houdt:
Haar oude vriend wist niet beter of Neftalí was druk met een nieuwe
diplomatieke post. Ze verlangde naar Barends verontwaardiging als hij
zou horen dat Neftalí met een andere vrouw in Parijs was. Soms fantaseerde
ze over wat hij dan zou zeggen.21

Lunch ter ere van de eerste Indië-vlucht in november 1924 gemaakt met een Fokker VII (de
H-NACC), gevlogen door de vliegeniers A.N.J. van der Hoop en H. van Weeden Poelman en de
boordwerktuigkundige P.A. van den Broeke. Achter Van der Hoop staat Herman Salomonson.
Baas van Tricht heeft zijn zoon Rudi op zijn schouder. Voor hem zit zijn vrouw Annie. Collectie
Netje Fernhout-Salomonson.

Hagar Peeters laat in Malva de jonggestorven dochter de pen van Neruda oppakken,
die haar vader bij zijn overlijden uit zijn hand heeft laten glijden en laat haar vanuit
een hiernamaals haar kijk op de geschiedenis van haar ouders en zichzelf weergeven.
Ook het leven in Indië van Maria Hagenaar wordt in de roman besproken.22 Op pagina
23 trouwen haar ouders in Batavia, maar de Van Trichts komen pas honderd
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pagina's later in beeld als ze Maria en Malva opvangen in Monte Carlo, om ze een
half jaar later naar Nederland te begeleiden.23
Het zijn vrijwel onbekende, minder vrolijke en zelfs tragische verhalen over een
groot dichter die een klein mens blijkt te zijn als hij zijn vrouw en zieke kind in de
steek laat.24 Barend van Tricht wordt door zowel Slot als Peeters geschetst als een
warm en humaan mens. In zijn memoires, in het Nederlands getiteld Ik beken, ik heb
geleefd (1975), rept Pablo Neruda met geen woord over zijn dochter Malva. Ook in
zijn overige werk doet hij dat niet.

De scheepsramp
Op zaterdag 30 april 1932 vertrok Barend met zijn gezin en een gouvernante, mevrouw
Mens, naar Europa voor verlof. De arts werd uitgeleide gedaan door Professor De
Langen en tal van andere medici. Op het promenadedek was voor Dr. Van Tricht
een hoek gereserveerd waar een schat stond aan bloemen die door vrienden ten
afscheid aan de geneesheer gezonden waren.25 Met de KPM voeren zij naar Singapore,
waar zij overstapten op de Franse mailboot George Phillipart. Op 17 mei berichtten
Nederlandse dagbladen, en de Indische kranten een dag later, dat er in de Golf van
Aden aan boord van de George Phillipart brand was uitgebroken. Tweehonderd van
de elfhonderd opvarenden werden vermist.26 Het schip van de Messageries Maritimes
werd door een Russisch Sowjetskaja geheel verlaten aangetroffen en zou twee dagen
later zinken. De Franse kranten vermoedden een aanslag door communisten, maar
dat bleef een onbevestigd bericht.27 In de zee dreven lijken van omgekomen
opvarenden.28 Het Russische schip en twee Engelse boten brachten de overlevenden
naar Aden. De kranten meldden dat er geen Nederlandse opvarenden vermist werden.
Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië berichtte op 18 mei 1932 dat een
particulier telegram werd ontvangen waarin Van Tricht meldde dat hij met vrouw
en kinderen en gouvernante gered was. Een dag later werd echter duidelijk dat Van
Tricht en zijn vrouw de brand hadden overleefd, maar zijn twee kinderen en de
gouvernante niet.29 In de krant vertelde Barend van Tricht over de ramp:
De ramp geschiedde zonder eenige waarschuwing vooraf, en trof
voornamelijk het dek D. Wij werden plotseling wakker en vonden in de
gang alles stil. Daar hing een dichte, heete, verstikkende rook. Hoog
opschietende vlammen waren om ons heen. Ik sleepte mijn vrouw naar
de dichtstbijzijnde trappen en naar het
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dek. Daar zag ik, dat het schip in lichte laaie stond, ook de commandobrug
en de reddingbooten, die voor mij waren. Ik rende terug naar de kinderen,
maar kon hun hut niet bereiken. Ik voelde dat ik bewusteloos ging worden
en strompelde terug naar het dek, nog steeds in de hoop dat de
kinderjuffrouw met de kinderen eerder ontkomen zou zijn, doch blijkbaar
zijn zij omgekomen in de hut. [...] Mijn vrouw verliet het schip om twee
uur 15 in een stampvolle boot, die ernstig lekte. Er waren in die boot slechts
vier matrozen, die 'de beschikking hadden over twee roeispanen. Lichten
had deze sloep niet aan boord. Zij dreef zes uren rond, voordat zij het
Russische schip bereikte. Ik ging om drie uur 30 van de brandende
‘Georges Philippar’ en bereikte het Russische schip in twee uren.30
Rudi en Anneke van Tricht, respectievelijk tien en tweeënhalf jaar oud, waren samen
met hun gouvernante in hun hut verbrand. Barend van Tricht schreef in een telegram
aan zijn vriend dr. F.J. Hilterman: ‘Wij zijn hopeloos en vertrekken met de eerste
gelegenheid naar Marseille.’ Na de ramp van 17 mei 1932 bezochten Barend en
Annie van Tricht de Salomonsons in Den Haag. De zevenjarige Netje was boven in
het woonhuis op Laan Copes van Cattenburch 129, toen de Van Trichts
binnenkwamen. Ze vroegen naar Hans en Netje, de kinderen van de Salomonsons.
Bovenaan de trap geneerde Netje zich ervoor dat zij er nog wel was en hun kinderen
niet meer. Zij kon bijna niet naar beneden komen van ellende.31
Van Tricht en zijn vrouw besloten niet terug te keren naar Batavia en vestigden
zich in Monte Carlo. Aan de Boulevard des Moulins bouwde hij een bloeiende praktijk
op en werd hij spoedig een geziene figuur.32 Kinderen zouden er niet meer komen.
In Monte Carlo leidden Van Tricht en zijn vrouw een rustig leven. In het Nederlands
Tijdschrift voor Geneeskunde beschreef hij de bonte stoet aan bejaarden die in Monte
Carlo langs zijn praktijk trok:
Ondertusschen trek ik hier dagelijks op met mijn grijsaards en oude dames,
waaraan therapeutisch weinig maar diagnostisch veel werk te doen is en
die ook sociaal dikwijls belangwekkend zijn door gewezen en meestal
vervallen ‘grandeur’: ex-generaals, -admiraals, -ministers, -gouverneurs
van dominions, -olie- of staalmagnaten, veelal in versleten kleeren, naast
goedgekleed uitvaagsel, en door de roulette ten gronde gerichte, voormalige
society-ladies of aantrekkelijke bohémiens.33
De Salomonsons, die in 1927 naar Den Haag verhuisd waren, kwamen ook daar
geregeld bij de Van Trichts op bezoek.34
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Zeeland
In de meidagen van 1940 snelden een Nederlandse Rode Kruisarts gehuld in een wit
tropenpak en zijn vrouw vanuit hun woonplaats Monte Carlo naar Walcheren om
daar de Nederlandse troepen medische bijstand te bieden tijdens hun strijd tegen de
Duitsers. Terwijl sommige Zeeuwse notabelen in de eerste oorlogsdagen halsoverkop
de wijk naar Engeland namen, zocht Barend van Tricht het oorlogsgebied juist op
om zijn kwaliteiten als arts (en Annie als verpleegkundige) in te zetten voor de
Zeeuwse bevolking, een daad waarvoor Barend door Frankrijk en Nederland
onderscheiden zou worden.35 In zijn epistel over de Zeeuwse avonturen tijdens de
oorlog van hem en zijn vrouw schreef hij een zin op die hun levensmotto kon zijn
geweest: ‘Het leven van een in evolutie verkerend mensch of beter van een mensch
die behoort tot het in evolutie verkeerende menschenras, heeft slechts waarde door
strijd en opoffering en niet door de egoïstische bestaantjes die wij geneigd zijn als
ideaal te beschouwen.’36
In augustus waren Barend en Annie van Tricht na een lange tocht door België en
Frankrijk weer terug in het stadstaatje aan de Rivièra. In een lange briefaan zijn broer
en diens vrouw doet Van Tricht verslag van de vijf oorlogsdagen op Walcheren:37
Dit is slechts een voorproefje van wat ons te wachten staat, want
West-Europa is between the devil and the deep sea. Als Engeland het kan
houden en Duitschland het ten slotte toch aflegt, zullen de geoccupeerde
landen tot den laatsten droppel worden uitgeperst en zelfs meegesleept in
het verderf. Dit is the deep sea. Als ik dit niet al lang zelf heel sterk
aanvoelde was ik niet naar Holland gegaan. Ik heb meermalen gemerkt
dat men het dwaas vond en zelfs dikdoenerig, maar ik kan zolang ik goed
gezond ben en vrijheid heb om over mijn eigen daden te beschikken (een
vrijheid die ik natuurlijk voor een groot deel dank aan de loyale
medewerking van Annie) niet gezapig in het zonnetje blijven zitten wanneer
zich het Armageddon (the battle of the battles) afspeelt en ons eigen volk
daarin als slachtoffer betrokken wordt. Vooral als dokter kan je altijd nog
meer doen dan je medische taak in engeren zin, wat ik tijdens onze recente
omzwerving erg sterk gevoeld heb. [...] Onze indruk in de vijf dagen op
Walcheren was over het algemeen vrij treurig, hoewel ik fijne kerels
ontmoet heb.38
Op 14 mei 1940 capituleerde Nederland met uitzondering van Zeeland, omdat daar
Franse troepen gelegerd waren. Op 17 mei trof Middelburg het lot dat een paar dagen
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eerder Rotterdam beschoren was geweest: de binnenstad werd gebombardeerd en
vloog in brand. Pas op 27 mei werd de strijd tegen de Duitsers beëindigd. Van Tricht
schrijft over de volstrekte chaos in die Zeeuwse oorlogsdagen, waarin hij en zijn
vrouw (onder meer in Vlissingen en Kleverskerke) gewonden verzorgden,
bombardementen en schotenwisselingen meemaakten en elkaar kwijtraakten, om
elkaar uiteindelijk in Vlissingen weer per toeval tegen te komen. Met veel geluk
wisten zij nog net aan boord te stappen van een Franse mijnenveger om de
Westerschelde over te steken, waarbij tijdens het aan boord gaan Annies koffer met
kleren en schoenen in het water viel. Onder hevig vijandelijk vuur bereikten ze
vervolgens Breskens. Het echtpaar vluchtte dwars door België per auto, te fiets en
te voet en wist Quend Plage in Noord-Frankrijk te bereiken te midden van een steeds
uitdijende stroom vluchtelingen. Soms liepen zij dertig kilometer per dag. Tijdens
de vlucht slonken Annies hoge hakken - haar andere schoeisel was verloren gegaan
- aan de ene schoen tot een derde en aan de andere tot een zesde van de
oorspronkelijke hoogte.39
Na de capitulatie vertrok het echtpaar per fiets vanuit Noord-Frankrijk, dat zwaar
gehavend was door het verwoestende oorlogsgeweld, naar Parijs. Burgemeesters,
gendarmes en verpleegsters bleken massaal hun posten te hebben verlaten. Onderweg
overnachtten zij in een ziekenhuis waarvan het personeel met achterlating van alle
patiënten vertrokken was. Een heroïeke bejaarde dame, een voormalige lerares,
handhaafde er de orde en zwaaide er de scepter over de tweehonderdvijftig zieken.
Van Tricht werd er met open armen ontvangen, omdat het stinkende verband van de
geamputeerden nu eindelijk na een week kon worden vervangen.40 Langs de kant
van de weg zagen zij allerlei onbeheerde spullen en voertuigen, de stille getuigen
van de paniek bij de voor de Duitsers vluchtende Fransen. In sommige auto's zaten
zelfs nog honden tevergeefs op hun baasje te wachten. Op de heenweg hadden zij
die ook al gezien; een week later, na de capitulatie, zaten ze er nog.41 Via Parijs en
Lyon wisten zij dankzij bemiddeling van de Zweedse ambassade en een lift van een
eigenaar van een Chinees restaurant het neutrale Monaco te bereiken, waar verbaasde
kennissen hen begroetten. In Monte Carlo had namelijk het gerucht de ronde gedaan
dat Barend en Annie aan de Belgische grens gefusilleerd waren.42

Besluit
Na de Tweede Wereldoorlog keerde Barend van Tricht als lid van het Nederlandse
Rode Kruis, afdeling Indonesië, terug naar de Oost.43 Bovendien werd hij er in 1947
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voorzitter van het ‘Comité voor terreurslachtoffers’, dat zonder onderscheid van ras
of geloof mensen bijstond, en in 1948 waarnemend voorzitter van Medische
Coördinatie-Raad tot deze werd opgeheven.44 Barend van Tricht stond aan de basis
van de oprichting van het Indonesische Rode Kruis.45 Op 14 december 1954 overleed
hij op 69-jarige leeftijd. Zijn vriend prof. dr. C.D. de Langen (1887-1967), hoogleraar
in de Geneeskunde te Amsterdam, schreef in zijn In Memoriam over hem dat hij een
van de beste huisartsen was die hij in zijn leven had ontmoet. Hij roemde zijn heldere
en actieve geest, zijn toewijding en zijn belangstelling voor sociale verhoudingen,
kunst en de geschiedenis van Indonesië. De Lange roemde zijn moed ‘als
vrijheidsstrijder in de laatste wereldoorlog’. Volgens hem was Baas een schitterend
en boeiend causeur met een altijd sprankelende humor, ondanks de harde tegenslagen
die het leven hem had gebracht:
Het is moeilijk in een kort overzicht deze bijzondere mens goed en naar
waarde te schetsen. In de herinnering van zijn vrienden blijft Baas
voortleven als iemand die hun veel heeft gegeven in de jaren van hun
vriendschap. Naar Mevrouw van Tricht gaat onze grote deelneming uit.
Eerst heeft zij haar kinderen moeten afstaan en nu haar man. Misschien
kan het haar een troost zijn te weten, dat zovelen van hem hebben gehouden
en hem niet zullen vergeten, ook nu hij niet meer bij ons is.46
Annie van Tricht zou haar man met bijna een halve eeuw overleven. Zij stierf in
2000 te Monte Carlo, op 102-jarige leeftijd.
Schrijfster Pauline Slot heeft Baas en Annie van Tricht - waarschijnlijk zonder te
weten van het verlies van hun kinderen Rudi en Anneke - mooi geportretteerd in En
het vergeten zo lang als ze in Monte Carlo Maria Hagenaar en haar dochter Malva
opvangen:
Gelukkig waren de Van Trichts er. Ze nodigden haar uit om te komen
dineren of namen Malva mee om thee te drinken op een terras met uitzicht
over de witte stad, de groene heuvels en de blauwe lucht. Dan zaten ze
daar: twee vrouwen, een kind en een man. Maruca was blij dat ze haar
dochter op schoot had. Het kon niet anders of de mensen zouden denken
dat Barend Malva's vader was, en zij zijn vrouw.47
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Coen van 't Veer (1968) studeerde Nederlands in Leiden. In 2013 werd hem de ‘NWO
promotiebeurs voor docenten’ toegekend voor het schrijven van De kolonie op drift,
een dissertatie over de representatie in fictie van de zeereis tussen Nederland en Indië
in de periode 1850-1940. In 2006 verzorgde hij de heruitgave van Melis Stokes
Zoutwaterliefde. Met Gerard Termorshuizen bezorgde hij in 2018 Herman
Salomonsons' Indisch leven in Den Haag 1930-1940. Samen met Termorshuizen
schreef hij ook Een groots en meeslepend leven, een biografie over de Indische
journalist en persmagnaat D.W. Berretty (1891-1934).
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2 De Langen 1955, p. 397.
3 Van Tricht 1999, p 119 en 126.
4 Volgens Keesing was Barend de enige broer die zich over het nakomertje Hein placht te
ontfermen. Zie Van Tricht-Keesing 1984, p. 140.
5 Van Tricht-Keesing 1984, p. 140.
6 Termorshuizen 1993, p. 15-16.
7 Termorshuizen 1993, p. 14.
8 Van Tricht 1929, p. 43.
9 Van Tricht 1929, p. 43.
10 Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 14 januari 1930.
11 De Indische courant, 30 november 1927.
12 Van 't Veer 2015, p. 215-224.
13 Termorshuizen 2015, p. 105-107.
14 Du Perron 1989, p. 256.
15 Snoek 2005, p. 134-135.
16 Du Perron 1989, p. 557.
17 Slot 2010, p. 34.
18 Slot 2010, p. 53.
19 Slot 2010, p. 224.
20 Slot 2010, p. 224.
21 Slot 2010, p. 229.
22 Peeters 2016, p. 27-31.
23 Peeters 2016, p. 123. Overigens laat Peeters Maria en Malva in Barcelona ontmoeten.
Schidlowsky geeft aan dat Neruda zijn vrouw en kind ophaalde in Barcelona om ze vervolgens
naar de Van Trichts in Monte Carlo te brengen. Zie Schidlowsky 2015.
24 In 1932 reist het kersverse paar naar Chili. Pablo gaat echter aan de lopende band vreemd. In
1934 zijn Pablo en Maria weer in Europa. Maria is zwanger en schenkt in Spanje het leven aan
hun dochter Malva Marina, die wordt geboren met een waterhoofd. Kort na haar geboorte trekt
Neruda's nieuwe vriendin, Delia del Carrill, bij hen in. Maria vertrekt met Malva naar Barcelona,
waar ze tot 1936 woont. Als de Spaanse burgeroorlog uitbarst, brengt Neruda hen naar de Van
Trichts in Monte Carlo. Deze begeleiden moeder en dochter in 1937 naar Nederland. Maria
gaat werken op het gezantschap van de Spaanse Republiek, voor José Semprún, de vader van
de latere schrijver Jorge Semprún. Malva heeft veel zorg nodig. Maria, die nauwelijks geld
heeft en slechts zeer sporadisch een bijdrage van Neruda ontvangt, ziet zich gedwongen haar
dochter onder te brengen bij een pleeggezin in Gouda. Op 24 april 1942 heeft Neruda dan al
een advertentie in een Mexicaanse krant op laten nemen waarin staat dat hij zich van Maria wil
laten scheiden. Maria moet zich binnen drie dagen melden - iets wat door de Tweede
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Wereldoorlog uiteraard onmogelijk was omdat na die termijn de scheiding effectief wordt.
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Slot 2015.
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Door bewondering gedreven
De vriendschap tussen Hans Warren en Maria Dermoût
Colinda Verhelst
Wie is volgens mij de belangrijkste auteur van de twintigste eeuw? Maria
Dermoût natuurlijk. Het schrijven van haar biografie lijkt een
overzichtelijke taak. Haar Verzameld Werk past in een band van nog geen
duizend pagina's. Een overvol archief heeft zij al evenmin nagelaten. Maar
het interpreteren van de gegevens is juist moeilijk. Neem haar in nevelen
gehulde afkomst. Wie zich daarin verdiept, stuit op mysteries. [...]
Bijzonder ook vanwege het internationale succes van haar werk. Vooral
in de Verenigde Staten beleefde ze triomfen. The Ten Thousand Things
voerde daar wekenlang de boekentoptien aan en bij de keuze van Time
voor het mooiste boek van 1958 versloeg ze Boris Pasternak en Truman
Capote. Geen Nederlandse auteur heeft het zo ver gebracht.1
Aldus Hans Warren. Zelf geboren en getogen in Zeeland, kende ik natuurlijk de naam
van de bekende Zeeuwse literator. Tijdens mijn studie Nederlands in Leiden kwamen
daar logischerwijs heel wat namen bij. Zo is De tienduizend dingen van Maria
Dermoût me altijd bijgebleven. Dit boek maakte zoveel indruk dat ik ook het
Verzameld Werk aanschafte. Op het eerste gezicht weinig bijzondere feitjes, ware
het niet dat ik tot de ontdekking kwam dat deze auteurs elkaar kenden en zelfs bij
elkaar over de vloer kwamen! Dat is op zijn minst bijzonder te noemen, aangezien
Maria Dermoût al op leeftijd was tegen de tijd dat Warren recensies voor de
Provinciale Zeeuwse Courant begon te schrijven.2

Maria Dermoût
Helena Anthonia Maria Elisabeth Ingerman werd geboren op 15 juni 1888 in
Pekalongan op Midden-Java.3 Haar moeder overleed toen Maria slechts een half jaar
oud was, en tot haar zesde leefde ze afwisselend bij haar vader en familie in Neder-
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land. Omdat haar vader hertrouwde, keerde ze terug naar Nederlands-Indië. Tot haar
twaalfde kreeg ze thuis les van haar stiefmoeder; daarna ging ze voor een jaar naar
een meisjeskostschool in Soerabaja, waarna ze in 1901 naar Nederland vertrok.
Na twee jaar lang de Middelbare School voor Meisjes in Haarlem bezocht te
hebben, stapte ze over naar het Stedelijk Gymnasium omdat ze rechten wilde
studeren.4 Haar leraar Nederlands liet haar kennismaken met de Noorse mythologie
en het werk van Perk, Gorter en Van Eeden. In 1905 namen haar ouders Maria mee
terug naar Indië. Kort na aankomst in Indië kreeg Maria de mazelen en voor herstel
ging ze naar het bergdorp Tosari, waar ze mr. Isaac Johannes Dermoût ontmoette.
Op 6 juni 1907 traden ze in Semarang in het huwelijk.

Maria Dermoût in haar huis in Noordwijk, 1958. Foto: Larry Burrows, Life magazine.

Na jarenlange omzwervingen door Nederlands-Indië, terwijl mr. Dermoût steeds
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hoger opklom binnen de rechtbank tot hij uiteindelijk president werd van zowel de
Raad van Justitie als van het Hooggerechtshof in Batavia, vertrok het echtpaar in
1933 vanwege gezondheidsredenen voorgoed naar Nederland. De belangrijkste
periode voor Maria was die op Ambon, waar ze vier jaar woonde. Door de vaak lange
afwezigheid van haar man kreeg haar schrijverschap daar vorm.
Pas in 1949 durfde Maria haar werk aan Johan van der Woude, schrijver en haar
latere biograaf, te laten lezen. In april 1951 verscheen Nog pas gisteren bij Querido
en er werden een paar korte verhalen in De Gids opgenomen. Op 22 augustus 1952
overleed haar echtgenoot in Arnhem. In 1954 kwam Maria na een drukke periode
weer tot schrijven, waarna de boeken vrij snel na elkaar uitkwamen: in oktober 1954
Spel van tifa-gongs, in november 1955 De tienduizend dingen, in november 1956
De juwelen haarkam en in november 1958 De kist. In 1958 en 1959 verschenen
diverse vertalingen van De tienduizend dingen en Nog pas gisteren. De Engelse
vertaling van De tienduizend dingen zou haar beroemd maken in Amerika.
In januari 1956 ontving Maria de jaarlijkse Culturele Prijs van de Gemeente
Arnhem. Op 3 februari 1957 kreeg ze last van een maagzweer en moest ze worden
opgenomen; na een herstelperiode woonde ze afwisselend in Nederland en
Zwitserland. In de zomer van 1961 werd een geluidsopname gemaakt waarop Maria
Dermoût het verhaal ‘De olifanten’ uit de bundel Donker van uiterlijk voorlas. Dit
was haar laatste literaire activiteit. Op 27 juni 1962 overleed ze op 74-jarige leeftijd.
In 1963 werd De sirenen postuum uitgegeven, in 1964 Donker van uiterlijk.

Hans Warren
Johannes Adrianus Menne Warren werd geboren op 20 oktober 1921 in Borssele.5
In 1928 ging Hans voor het eerst naar de Openbare Lagere School van Borssele,
waar de hoofdonderwijzer Hubrecht de Priester hem enthousiast maakte voor
plantkunde; Indië had ook zijn belangstelling.6 In 1935 ging hij naar het Lyceum in
Goes, waar hij onder andere les kreeg van Ernst Jacobi, de latere directeur van Artis.
Dit zorgde voor een verdere verdieping van zijn interesse in de natuur.7 In 1941 deed
Warren eindexamen.
In deze tijd hield hij een Natuurdagboek bij, maar omdat hij ruimte nodig had om
zijn gevoelens te kunnen uiten, begon hij in 1942 een Geheim Dagboek. Na de oorlog
werkte Hans als ambtenaar van de burgerlijke stand in Borssele. In deze periode had
hij verschillende korte relaties met mannen. In 1949 ontmoette hij Helen Fergu-
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son. Hans en Helen begonnen een relatie, maar een paar maanden later verbrak zij
deze. In 1951 kwamen ze weer bij elkaar. Dat jaar begon Warren ook literaire
recensies voor de Provinciale Zeeuwse Courant te schrijven. In 1952 trouwden ze.
Ze kregen drie kinderen: Amanda in 1954, Beryl in 1956 en Gideon in 1958.

Hans Warren op het Pykeswegje bij zijn boerderijwoning in Kloetinge, 1985. Foto: Jaap Wolterbeek,
collectie ZB. Beeldbank Zeeland.

Warren en zijn vrouw vertrokken kort na hun huwelijk naar Parijs, waar Warrens
homoseksuele gevoelens weer naar boven kwamen. Dit leidde tot spanningen in het
huwelijk, maar stimuleerde ook zijn dichtader, wat leidde tot de publicatie van drie
bundels. Tijdens het verblijf in Parijs bleef hij voor de Provinciale Zeeuwse Courant
schrijven en vertalingen maken. In 1957 verhuisde het gezin naar Kloetinge. In 1966
bracht hij een bloemlezing uit en in 1968 werd hij door Bert Bakker uitgenodigd om
nieuwe gedichten bij hem te publiceren. Zijn vriendschap met Gerrit Komrij
beïnvloedde hem positief op creatief vlak.
De jaren zeventig waren een bloeiperiode. In 1971, 1973 en 1976 bracht Warren
een nieuwe bundel uit, in 1974 en 1975 zelfs twee bundels per jaar. Vanaf 1969
vertaalde hij werk van De Sade en later ook werk van Kavafis. Verder ontving hij
enkele prijzen: de Pierre Bayle-prijs in 1970 en de Zeeuwse prijs voor kunsten en
wetenschappen in 1971. In 1977 werd hij benoemd tot ridder in de orde van
Oranje-Nassau.
Na een huwelijk van 23 jaar scheidden Warren en Helen in 1975. In 1978 ontmoette
Warren Mario Molegraaf. Samen maakten ze diverse vertalingen. In 1981 werd de
eerste uitgave van Warrens Geheim Dagboek gepubliceerd. Ook maakten Warren
en Molegraaf vanaf 1985 jaarlijks een dagkalender met gedichten. Verder publiceerden
ze enkele bloemlezingen van gedichten. Na lange tijd ernstig ziek te zijn geweest
overleed Hans Warren op 19 december 2001 op tachtigjarige leeftijd in het zieken-
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huis in Goes. In 2012 is er onder Mario Molegraafs redactie een compilatie van de
Geheime Dagboeken verschenen bij Bert Bakker: Geheim Dagboek 1942-2001.
Molegraaf werkt aan een biografie over Hans Warren.

Oost en West
Al in 1958 schreef Hans Warren:
Maria Dermoût is niet alleen de grootste ‘Indische’ schrijfster: zij is een
der allerbelangrijkste Nederlandse prozaïsten tout court, een schrijfster
die, als zij in een wereldtaal schreef, algemeen tot de groten gerekend zou
worden.8
Eén van de dingen van Maria Dermoût waardoor Warren gefascineerd werd, was
haar mogelijk Indische afkomst. Hier was enige onduidelijkheid over, waardoor het
idee ontstond dat zij misschien het kind was van een minnares van haar vader. Zelf
ontkende zij dat altijd hartstochtelijk.9 Toch komt Warren er na haar dood regelmatig
op terug, vooral omdat hij in haar een ideale verbinding tussen Oost en West zag.
Hij kon bijna niet geloven dat dit mogelijk was zonder een druppel Indisch bloed in
haar aderen:
In Maria Dermoût was op een welhaast ideale manier het oosterse met het
westerse versmolten. De wijze van vertellen, de oosterse wijsheid en
mystiek, de hang naar het occulte, het diep verbonden zijn met de natuur
en de krachten van levensgebieden waarmee de meeste westerlingen reeds
lang het contact verloren hebben - ze komen van haar Indische kant.10
In een kritiek uit 1963 komt Maria Dermoûts versmelting van Oost en West voor het
eerst aan bod. Durfde hij het wellicht niet aan dit te schrijven terwijl zij nog in leven
was, uit angst hun relatie te beschadigen? Hij zegt hier dat haar ziel bijna geheel
oosters was en van oosterse mystiek doordrenkt, net als haar verteltrant, die volgens
hem bijna zuiver oosters is. Daarnaast bezat zij een zeldzaam brede interesse en een
grote drang naar het exacte, wat Warren als iets typisch westers ziet.
Meer dan tien jaar na haar dood komt de biografie door Johan van der Woude uit.
Warren leest deze, maar vindt het eindresultaat een teleurstelling:
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Wat me bovenal teleurstelt is dat hij zo terughoudend schrijft over haar
afkomst. [...] Bij het bestuderen van Maria Dermoût en haar oeuvre is het
werkelijk van belang te weten of ze Indisch bloed had. Couperus en Du
Perron hadden het, en toch zijn zij typisch Europese auteurs. Maria
Dermoût zou het dus niet hebben gehad en juist zij is in zo sterke mate
door Oost en West gevoed.11
Deze versmelting komt opnieuw terug in een recensie uit 1973 over haar Verzameld
Werk. Hij zegt hier dat het Oosten en het Westen in haar persoon op een bijna ideale
manier waren samengevloeid: haar gelaat was Europees, maar ze had oosterse handen.
Ook beschikte zij over een heel eigen cultuur, waarin de oosterse mystiek en de
westerse filosofie samengevoegd waren in haar geheel eigen levensopvatting.
In 1991 gaf Warren zijn persoonlijke top tien van auteurs. Maria Dermoûts
Verzameld Werk staat op de eerste plaats: ‘Proza van betoverende schoonheid waarin
oosterse mystiek en westerse exactheid samengaan.’ In 1992 vraagt Warren zich
wederom af of Maria westers of oosters was. Uiteindelijk blijkt het niet echt uit te
maken: hij vindt dat in haar persoon en werk het beste uit twee culturen bij elkaar
kwam.12
Warren schrijft dat Maria's werk één fundamentele boodschap heeft, namelijk dat
de verhouding tussen de Indonesische bevolking en de Nederlanders niet altijd slecht
geweest is, dat er ook veel mensen van goede wil waren. Zij zou deze mensen een
hart onder de riem willen steken, door te laten zien dat alles niet zo had hoeven lopen
als er meer onderling begrip en tact was geweest.13
Wanneer Warren het Verzameld Werk van Maria Dermoût in handen heeft, denkt
hij terug. Eens had hij een gesprek met haar gehad, met als doel een stuk over haar
te schrijven, maar hij had niet heel veel opgeschreven:
Ik zit met het Verzameld Werk van Maria Dermoût in handen, zou zij
hebben voorvoeld dat ik nimmer het stuk geschreven heb nadat ze me
zoveel uit haar leven had verteld? Ze merkte dat ik zo goed als niets had
genoteerd. Na een stilte kwam er nog, aarzelend: ‘Ik heb altijd de
eenzijdigheid tegen willen gaan. De grote groep Nederlanders in Indië
[willen] rechtvaardigen die open, eerlijk, als gelijken met de Indonesiërs
omging. Het is me van jongsaf door mijn vader ingeprent: niet je laarsjes
laten dichtrijgen door een bediende. Zelf doen.’ Daarna: ‘Ben ik een
schrijfster? Ik ben instrument, zonder initiatief bijna, het wordt me gegeven.
Ik hoor de personen spreken. Dat schrijf ik op.’14
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En in een bespreking van datzelfde werk vraagt hij zich af of haar wereld een
voorgoed voorbije wereld is: zij leefde gedeeltelijk nog in tempo doeloe, maar aan
de andere kant tekende ze ook Europeanen die alle Indonesiërs volkomen in hun
waarde lieten.15
Uit een recensie uit 1998 blijkt dat Warren haar de meest Indische auteur vindt:
‘Er is geen Indischer auteur in onze literatuur aan te wijzen dan Maria Dermoût.’
Toch valt haar werk niet binnen de gewone kaders van Nederlands-Indische literatuur:
ze kijkt niet om in weemoed, en ook niet ‘in wrok, hoewel haar zoon in een Japans
kamp overleed. De schrijfster lijkt eerder met Oosterse dan met Westerse ogen te
kijken naar haar land van herkomst.’16

Persoonlijke ontmoetingen
Hans Warren nam het initiatief tot het eerste contact. Op de website die door Maria
Dermoûts kleindochter is gemaakt, staat het volgende: ‘Ze leert hem kennen in 1951
als hij een kritiek over Nog pas gisteren schrijft. Maria bedankt hem dan met een
briefje, daarop volgt weer een briefje en wederzijdse bezoeken.’17 Verder blijkt uit
een interview dat niet Maria Dermoût, maar Hans Warren de eerste brief geschreven
heeft: ‘Ik heb mijn hele leven haast nooit zelf contact met een schrijver opgenomen.
Bij Maria Dermoût wel. Uit die brief is een heel prettige vriendschap ontstaan.’18
Alleen de brieven van Maria Dermoût aan Hans Warren zijn bewaard gebleven,
maar vermoedelijk schreef hij brieven in dezelfde trant terug. De eerste brieven
betreffen voornamelijk de kennismaking van de dichter met de schrijfster: Maria
bedankt hem voor zijn brief, geeft een routebeschrijving naar de Blokkendoos (het
huis in Noordwijk waar zij woonde), en bedankt hem voor zijn bezoek. Op 25 juli
ontmoetten Hans Warren en Maria Dermoût elkaar voor het eerst, en op zondag 17
augustus 1958 bezochten Hans en Helen Warren de bewoners van de Blokkendoos.
Hij noteerde in zijn Geheim Dagboek dat hij verwachtte dat zij ‘dierbare vrienden’
zouden worden.19
In 1959 kwam Maria een aantal dagen bij de familie Warren logeren.20 Op hun
beurt logeerden de Warrens ook bij Maria en haar familie:
10 nov. - Afgelopen weekend, van zaterdag tot en met maandag, waren
Mabel en ik bij Maria Dermoût in Noordwijk aan Zee. Zaterdag de achtste
heb ik een vrij intiem gesprek met haar gevoerd. We hadden dit jaar vaker
contact met haar.
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We waren ook 21, 22 en 23 juli in Noordwijk, terwijl Maria Dermoût en
haar dochter Ettie Kist bij ons logeerden van 6 tot en met 10 augustus.21
Maria hechtte veel belang aan zijn mening. In een brief van 4 augustus 1958 vroeg
ze hem wat hij van haar verhalen uit De kist vond.22 Was het iets? Was het ook iets
om uit te geven? Blijkbaar gaf hij positieve kritiek, want in september leverde ze de
bundel in bij de uitgeverij, en op 8 september schreef ze hem een brief waarin ze dit
vertelde en haar onzekerheid uitte. Ze stelde grote prijs op de vriendschap met hem
en Helen.
Begin januari 1959 liet zij hem weten hoe De kist door het publiek was ontvangen.
In september werd Maria Dermoût voor Elseviers Weekblad gevraagd iets te schrijven
over een gedicht dat ze mooi vond. Ze wilde een gedicht vanuit het Engels vertalen
en vroeg Warren om hulp: ‘Beste Hans, een noodkreet van deze domme prozaïste
aan de Dichter! Kan deze vertaling zo? [...] Ik liet expres de vele Chin[ese] namen
weg - die zeggen ons toch niets.’23 Eind van dat jaar was ze weer in Zwitserland en
schreef naar Hans over de ‘kruidenaftrekseltjes’ van de Zwitsers. Ook beschreef ze
het landschap dat ze zo prachtig vond.24
Op 11 maart 1960 moest Helen Warren kandidaatsexamen Frans doen in Leiden.
Ze krijgt een aardig briefje van Maria waarin ze schrijft dat ze voor haar ‘het wieletje
zal draaien van de goede wensen.’25 Voor haar 72ste verjaardag op 15 juni 1960
‘vluchtte’ Maria naar de Warrens in Kloetinge. Of ze de rust vond die ze zocht, is
niet duidelijk - met drie kleine kinderen in de buurt - maar ze was er wel positief
over:
Oorspronkelijk was het plan dat wij in Goes in het hotel zouden slapen,
maar zij hadden alles al voor ons in orde gebracht en daardoor werden het
nogal drukke dagen in het piepkleine, (wel schilderachtige van 300 jaar
her) arbeidershuisje aan de rand van de boomgaard, maar ook met het
wctje van annodazumal! Hun drie ondeugende kinderen! en Hans'
honderden duiven en ook andere zeldzame gevogeltes.26
In juli 1960 vindt Maria dat ze al veel eerder terug had moeten schrijven, maar haar
ziekte gooide roet in het eten. Ook vertelt ze nog over werk waar ze mee bezig is,
maar dat ze daar waarschijnlijk pas in het najaar weer aan toe zal komen. In augustus
1960 schrijft ze dat ze niet aan de ‘schrijverij’ toekomt.
Gedurende de winter van 1961-1962 bleven ze elkaar schrijven, terwijl Maria in
Zwitserland verbleef. Dit waren de laatste uitgebreide brieven die zij schreef. Ze
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vindt het nog steeds jammer dat er zoveel afstand tussen hen is, en spreekt daar
enigszins weemoedig over. De brieven bevatten voornamelijk geschrijf over alledaagse
zaken als ‘wat is er de afgelopen tijd allemaal gebeurd’, ‘hoe gaat het met de
gezondheid’, ‘hoe ziet de omgeving eruit’ en hier en daar een verwijzing naar
literatuur. Vermoedelijk zijn de brieven slechts bedoeld om de contacten bij te houden,
en werden meer intieme zaken persoonlijk besproken. Uit vrijwel alle brieven blijkt
een vertrouwdheid met elkaar die alleen door goede vriendschap verkregen kan
worden.

De Blokkendoos, het huis van Maria Dermoût aan de Atjehweg in Noordwijk. Collectie Regionaal
Archief Leiden en Omstreken.

Warren over Dermoûts schrijfstijl
Bijna dertig jaar na haar overlijden heeft Warren nog steeds veel bewondering voor
Maria Dermoût: ‘Ik herlas De tienduizend dingen van Maria Dermoût, voor het eerst
in misschien twintig jaar. Ik vind het nog steeds een zeer goed boek, al is er hier en
daar een slappe pagina, een stilistische struikeling, een herhaling. Maar wat een
kracht, een poëzie, een originaliteit, een mensenkennis.’27
Hoe Warren Dermoûts werk mettertijd hoger gaat waarderen, blijkt bijvoorbeeld
uit een vergelijking van zijn recensie van De tienduizend dingen naar aanleiding van
het verschijnen van haar Verzameld werk in 1970, met zijn bespreking van Het
een-én-het-ander, een studie over De tienduizend dingen door Guus Houtzager uit
1992. In 1970 schrijft Warren nog: ‘Verhaaltechnisch valt er na de eerste twee stukken
“Het eiland” en “De tuin Kleyntjes” nog al een breuk, die in het slotverhaal
“Allerzielen” wat wordt gelijmd, een tikkeltje onhandig mogelijk.’ Maar in 1992
schrijft hij:
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Toen het boek in november 1955 verscheen, heeft niemand gezien dat het
in wezen een roman is, maar dan één zo baanbrekend nieuw van vorm dat
zelfs geroutineerde boekbesprekers meenden dat het een verhalenbundel
was waarvan sommige onderdelen, vooral het slothoofdstuk ‘Allerzielen’
best gemist kon worden.28
De vorm waarin Maria Dermoût haar werk gegoten heeft, is voor Warren een bron
van inspiratie. Over de stijl van de verhalen uit het boekje Spel van tifa-gongs zegt
Warren bij publicatie:
Ze zijn van een fijnheid, een rijpheid, een kleurigheid, en vol van 'n
gracieuze magische betovering die de lezer volkomen in de ban slaan. Dit
is vertellen bij de gratie Gods; sober, zeer verheven en toch met de trilling
van een grote, levende maar ingehouden ontroering op de achtergrond,
wat de lezer soms een brok in de keel brengt.29
In een recensie stelt hij dat zij, door haar innige vertrouwdheid met het land en het
volk, en haar intuïtie en inlevingsvermogen, haar werk de absoluut authentieke toets
kon meegeven die het nu bezit. In november schrijft hij nogmaals een kritiek, en
daarin noemt hij haar werk:
eveneens belangrijke, schone scheppingen, getuigend van een uiterst
beschaafd vertellerschap, van een (tot ons aller schande) haast verdwenen
distinctie, een zeldzame gevoeligheid voor nuances en inleving, en van
een fijne wijsheid.30
Tijdens een bespreking van haar Verzameld werk zegt hij dat Maria Dermoût zelf
beweerde geen stijl te hebben, maar hij vindt dat ze schreef zoals ze sprak, bijna
volkomen oosters. Op die manier werd ze volgens hem één van de allergrootste
schrijfsters en zeker de grootste Indische schrijfster. In 1998 schrijft Warren zijn
laatste recensie over Maria Dermoût, wanneer haar werk opnieuw uitkomt in de
Salamander-reeks. Hij zegt dan dat vorm en inhoud bij haar een ideale versmelting
aangaan, dat haar werk veel wegheeft van poëzie en dat zij een betoverende stijl
heeft. Hij voegt eraan toe dat zij zelden benoemt, maar des te meer suggereert, en
dat dát hetgene is wat de roman zijn zinderende lading en zeldzame geheimzinnigheid
geeft.
Dit alles sluit naadloos aan op wat Warren altijd al heeft beweerd: in Maria Dermoût
is sprake van een welhaast ideale versmelting van Oost en West. Hoe ouder
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hij wordt, hoe meer voorbeelden hij hiervan ziet. Ook lijkt hij Dermoûts werk steeds
meer te gaan waarderen. Waar hij eerst De tienduizend dingen nog ‘wat gelijmd, een
tikkeltje onhandig mogelijk’ noemt, is dat zo'n twintig jaar later een ‘roman ...
baanbrekend nieuw van vorm’ geworden.

Besluit
Blijkens de gegevens die gevonden zijn in de biografieën, de dagboeken, de
correspondentie en recensies kan geconcludeerd worden dat de relatie tussen Maria
Dermoût en Hans Warren vanaf het begin goed was. Gedurende de ruim vier jaar
dat zij met elkaar omgingen, hadden ze vrij intiem contact, wat te zien is in de
correspondentie en het dagboek van Warren uit die periode. Na Maria Dermoûts
dood is, zoals gezegd, Hans Warren haar werk met de jaren steeds meer gaan
waarderen.
Het enige waarover Warren met Maria Dermoût van mening verschilde, was haar
Indische afkomst: hij bleef ervan overtuigd dat zij Indisch bloed had, al heeft zij dat
altijd ontkend. In ieder geval vond hij dat zij een ideale versmelting was van Oost
en West, zo niet wat haar uiterlijk betrof dan toch wel op het gebied van de cultuur:
zij had een neiging tot oosterse mystiek én tot westerse exactheid. Dit is een
terugkerend thema in de recensies en de dagboeken; in de correspondentie komt het
niet voor. In ieder geval getuigen zowel Maria Dermoûts correspondentie als Warrens
recensies en dagboeken van een hechte vriendschap, van groot vertrouwen en van
wederzijdse bewondering.31
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Colinda Verhelst (1991) studeerde Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit
Leiden. Na het behalen van haar Masterdiploma maakte zij een rondreis door Japan
en Nieuw-Zeeland. Indonesië staat nog hoog op de lijst. Momenteel werkt zij op de
communicatieafdeling van een cateringbedrijf. Zij hoopt in de toekomst haar liefde
voor boeken en taal nog verder te kunnen implementeren in haar werk.
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Sylvia Pessireron
Een Molukse schrijfster uit Zeeland
Olf Praamstra
De Nederlands-Molukse schrijfster Sylvia Pessireron werd in 1958 geboren in
Breskens, in het Molukse woonoord De Haven, dat doorgaans werd aangeduid als
het ‘Ambonezenkamp’. Hier heeft zij haar eerste levensjaren doorgebracht. Toen zij
meer dan vijftig jaar later haar eerste roman schreef, verwerkte zij daarin de
herinneringen aan haar jeugd in Zeeland. Sylvia was de jongste in een gezin met elf
kinderen. Haar ouders kwamen uit een dorpje aan de zuidkust van Seram, niet ver
van Ambon. Haar vader M. Pessireron was sergeant geweest in het Koninklijk
Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL).1 Evenals veel andere Molukse oud-KNIL'ers
was hij na de Indonesische onafhankelijkheid in een onmogelijke positie
terechtgekomen.
Na een kort overzicht van de geschiedenis die de aanleiding vormde voor de komst
van de Molukkers in Nederland, ga ik in op de manier waarop Pessireron haar
Zeeuwse verleden in de roman heeft verwerkt, en op de blijvende invloed die het
kamp op haar leven en werk heeft uitgeoefend.

Molukkers en het KNIL
Vanaf het einde van de negentiende eeuw hadden militairen uit de Molukken een
bevoorrechte plaats in het KNIL. Omdat zij christen waren, werden zij betrouwbaarder
geacht dan andere inheemse bevolkingsgroepen, die doorgaans de islam aanhingen.
Samen met de Nederlanders vochten zij in de Atjeh-oorlog (1873-1904) en waren
ze betrokken bij het neerslaan van verschillende opstanden in de Indische archipel.
Ze stonden bekend als goede vechters die loyaal waren aan Nederland en het Huis
van Oranje. Zij bleven dat ook tijdens de Japanse bezetting (1942-1945) en de daarop
volgende onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949). Dat bracht hen in problemen toen
Nederland in december 1949 de soevereiniteit overdroeg aan de Republik Indonesia
Serikat (RIS), een federatie van deelstaten. Eén van die deelstaten
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was Oost-Indonesië, waartoe de Molukken behoorden. Maar de nieuwe president
van de RIS, Soekarno, wilde het land centraal besturen en maakte na de
soevereiniteitsoverdracht korte metten met de federale structuur. Voor hem was de
opsplitsing van Indonesië niet meer dan een compromis geweest om tot een snelle
overdracht te komen. De Molukkers voelden dit als verraad en riepen op 25 april
1950 in Ambon de onafhankelijke Republik Maluku Selatan (RMS) uit. Die republiek
werd door niemand erkend, ook niet door Nederland, waarop veel Molukkers hun
hoop hadden gevestigd. Soekarno stuurde een leger naar Ambon om de opstand te
bedwingen, wat na hevige gevechten een paar maanden later lukte. Mr. dr. C.
Soumokil, die deel uitmaakte van de RMS-regering, vluchtte met een aantal getrouwen
naar Seram, waar hij de strijd nog jarenlang zou voortzetten.
Tijdens de onderhandelingen over de soevereiniteitsoverdracht waren er ook
afspraken gemaakt over het KNIL. Dit zou geleidelijk zijn taken en materieel
overdragen aan het Indonesische leger en op 26 juli 1950 worden opgeheven. Vóór
die datum moesten de inheemse KNIL-militairen kiezen tussen overgaan naar het
Indonesische leger of demobilisatie. Voordat de RMS werd uitgeroepen, hadden
ongeveer duizend Molukse militairen voor het Indonesische leger gekozen, maar dat
was na 25 april geen optie meer. Ook de demobilisatie was vanaf dat tijdstip een
probleem. Indonesië weigerde toestemming om de demobilisatie te laten plaatsvinden
op Ambon, Seram of in Nieuw-Guinea, omdat ze bang waren dat de gewezen
militairen zich zouden aansluiten bij de RMS. De Molukkers daarentegen wilden
niet in een vijandige omgeving elders in de archipel worden gedemobiliseerd. Intussen
ging de opheffing van het KNIL gewoon door en kregen de Molukse militairen
tijdelijk de status van lid van de Koninklijke Landmacht. Omdat Nederland en
Indonesië het niet eens konden worden over de plaats van demobilisatie en de rechter
de Nederlandse regering verbood om hen met een beroep op overmacht op Java
achter te laten, werd besloten de militairen en hun gezinnen tijdelijk naar Nederland
over te brengen. Het was een oplossing die noch Nederland noch de Molukkers
gewenst hadden. Maar de belangen van Nederland in Indonesië waren groot, een
goede verstandhouding was noodzaak en de onderhandelingen zaten muurvast. Zo
vertrokken in het eerste halfjaar van 1951 3500 Molukse militairen met hun gezinnen
naar Nederland - in totaal circa 12.500 personen -, waar ze in het demobilisatiecentrum
Amersfoort en masse ontslagen werden en vervolgens overgebracht naar een van de
negentig daarvoor ingerichte ‘woonoorden’.
De Molukkers kwamen hier tegen hun zin, ‘op dienstbevel’, en hoopten zo snel
mogelijk te kunnen terugkeren naar hun geboorteland. Dat laatste was ook de wens
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van de Nederlandse regering. De gekozen oplossing was in feite niets anders dan het
letterlijk verplaatsen van het Molukse probleem van Indonesië naar Nederland.
Ongeveer de helft van de Molukkers werd ondergebracht in twee voormalige
Duitse concentratiekampen, Vught en Westerbork, die omgedoopt werden tot
respectievelijk Lunetten en Schattenberg. Kleinere woonoorden vond men vaak in
kampen van de Dienst voor de Uitvoering van Werken, waar arbeiders gehuisvest
waren die na de oorlog aan de wederopbouw van Nederland werkten.2 In zo'n kamp,
woonoord De Haven in Breskens, arriveerde eind 1951 het gezin Pessireron.3 Hier
werd bijna zeven jaar later Sylvia geboren.

Sylvia Pessireron. Website Indisch Herinneringscentrum, Den Haag.
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De tweede generatie
Molukse schrijvers van de eerste generatie zijn er niet. De meeste Molukkers spraken
weinig tot geen Nederlands; Maleis was hun moedertaal. Pas hun kinderen zouden
de pen opnemen en het schrijnende verhaal vertellen van ballingen die tegen hun zin
van Azië naar Europa waren gevoerd en hier wachtten op een terugkeer die nooit
zou komen. De eerste van deze tweedegeneratieschrijvers was Frans Lopulalan, die
in Onder de sneeuw een Indisch graf (1985) zijn ouders een stem gaf en hun verwoeste
levens beschreef.4
Aanvankelijk leidden de Molukkers een geïsoleerd leven in de kampen. Het was
niet de bedoeling dat zij of hun kinderen zouden integreren in de Nederlandse
samenleving. Ook kregen zij geen vluchtelingenstatus, omdat dat hun terugkeer naar
Indonesië zou kunnen bemoeilijken. Werken mochten ze niet. Er werd voor hen
gezorgd en elk gezin kreeg een beetje zakgeld. Tevergeefs vochten ze bij de rechter
hun ontslag en demobilisatie aan. Ze waren gedegradeerd tot werkloze burgers, die
alleen mochten terugkeren naar Indonesië als ze de RMS zouden verloochenen, wat
ze uiteraard weigerden. Het was een saai en uitzichtloos bestaan: 's morgen werd de
RMS-vlag gehesen, de mannen liepen rond in hun oude uniform, de vrouwen deden
huishoudelijk werk (maar koken mochten ze niet) en de kinderen speelden met elkaar.
Omdat zowel Nederland als Indonesië weigerde de RMS te erkennen en de
Molukkers het ideaal van een onafhankelijke republiek niet wilden opgeven, was er
geen uitweg. Geleidelijk werden de beperkingen opgeheven. De mannen mochten
werken, de vrouwen koken en de kinderen naar school. Eind jaren vijftig werd een
begin gemaakt met de bouw van Molukse woonwijken in dorpen en steden, en werden
de kampen geleidelijk ontruimd. Soms gebeurde dit met geweld, want verhuizen
naar zulke wijken betekende dat Nederland, anders dan de Molukkers zelf, niet meer
in een terugkeer geloofde. Intussen was begin jaren zestig de RMS nog springlevend,
ook na de arrestatie door de Indonesische regering in 1963 en de executie drie jaar
later van Soumokil. In Nederland vormde ir. J. Manusama een regering in
ballingschap. Maar de Nederlandse regering deed geen enkele poging om tot een
vergelijk met Indonesië te komen en dacht dat het probleem zich in de loop der tijd
vanzelf wel zou oplossen. Maar de verbittering van de ouders werd overgedragen
op de kinderen, van wie sommigen in de jaren zeventig radicaliseerden en overgingen
tot gewelddadige acties. Nog steeds zijn de gijzelingen van een trein bij Wijster in
1975, waarbij drie mensen om het leven kwamen, en twee gijzelingsacties in 1977,
in een
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lagere school bij Bovensmilde en een trein bij De Punt, de gewelddadigste uit de
naoorlogse geschiedenis. Bij de beëindiging van de gijzeling in de trein werd groot
geweld gebruikt en kwamen twee gijzelaars en zes gijzelnemers om het leven.5
Deze harde acties zorgden voor een verwijdering tussen de Nederlandse bevolking
en de Molukkers. Om begrip te vragen voor het standpunt van de Molukkers schreef
Sylvia Pessireron bijna veertig jaar later twee romans. Het was een laat debuut, maar
als journaliste, vertaalster en schrijfster van non-fictie had ze al verschillende boeken
gepubliceerd. Ze schreef een reeks boeken over gewoonten en gebruiken in
verschillende culturen in Nederland, zoals trouwen, feesten en zwangerschap in
Antilliaanse, Marokkaanse, Turkse en ook Molukse culturen. Ze stelde een bundel
samen met volksverhalen uit de Molukken, Tussen mensen en geesten (1996), ze
publiceerde een boek met kampverhalen uit het woonoord Lage Mierde, Wij kwamen
hier op dienstbevel (2003), en ze werkte mee aan het scenario van de film De Punt
(2009), over de treinkaping.6

Postkoloniale romans met een politieke boodschap
In 2012 publiceerde zij haar eerste roman, De verzwegen soldaat, een eerbetoon aan
haar vader, zoals zij in een interview zegt.7 Zij vertelt hierin het verhaal van zijn
leven, van een man die in 1933 in dienst is getreden van het KNIL, tot aan zijn dood
in 1977. In het boek heet hij Marcus Kainama. Zij beschrijft het leven van Marcus
in Nederlands-Indië, tijdens de Japanse bezetting en de Indonesische
onafhankelijkheidsstrijd en ten slotte - heel kort - gedurende zijn verblijf in Nederland,
waar hij tevergeefs wacht op de terugkeer naar zijn vaderland. Dit levensverhaal, dat
model staat voor dat van zoveel anderen, vult zij aan met de geschiedenis van de
Molukkers: een verhaal van een volk dat door Nederland is bedrogen, vernederd en
ten slotte aan zijn lot overgelaten. Daartussendoor weeft zij het verhaal van Marcus'
dochter Nona, die in Nederland in een Moluks woonoord is geboren.8 Daarvoor staat
Sylvia Pessireron zelf model.9 In deze tweede verhaallijn verwerkt zij de geschiedenis
van de tweede generatie, die is opgevoed met het ideaal van de RMS en dagelijks
geconfronteerd wordt met de wanhoop van hun ouders, die door de Nederlandse
autoriteiten telkens weer worden afgescheept. Uiteindelijk leidt dit alles tot de
gewelddadige gijzelingen, die de auteur weliswaar afwijst, maar waar zij tegelijkertijd
begrip voor vraagt; begrip dat tot nu toe ontbreekt. Het enige waartoe de gijzelingen
hebben geleid, is dat de RMS bij de meeste Nederlanders in een kwaad
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daglicht is komen te staan, terwijl zij geen weet hebben van de achterliggende
geschiedenis. Om daar verandering in te brengen, heeft zij deze roman geschreven.10
Twee jaar later schrijft zij een tweede roman, Gesloten koffers (2014), waarin het
fictionele element een grotere rol speelt, maar die hetzelfde doel dient als de eerste.
Zelf zegt zij hierover in een interview:
Ik vond het een logisch vervolg op De verzwegen soldaat. Dat boek ging
over mijn vader als KNIL-soldaat, hoe dat was en hoe hij de oorlog
meemaakte. Die beschrijving gaat door tot hij naar Nederland komt en
ontslagen wordt. In het boek stap ik vrij snel over naar zijn dood in 1977.
Ik sla over wat er vanaf 1951 in Nederland is gebeurd. De verzwegen
soldaat was een soort requiem voor mijn vader. Maar ik wilde het verhaal
wel uitvertellen. Dit keer had ik voor de hoofdpersoon, Itja, geen concreet
persoon voor ogen. Ik heb iemand geconstrueerd met de gevoelens en pijn
die ik bij mijn vader en bij mijn oudere zwagers heb gezien.11
Itja Hatuopar is een Molukse sergeant in het KNIL, die in 1951 met zijn gezin naar
Nederland wordt vervoerd, waar hij samen met de andere KNIL-militairen tegen alle
afspraken in ontslagen wordt. Ze worden ondergebracht in barakkenkampen en
vechten tevergeefs tegen het onrecht dat hun door de Nederlandse regering wordt
aangedaan. Op begrip hoeven ze niet te rekenen, welkom zijn ze evenmin, maar terug
naar hun land van herkomst is ook geen optie. Het hele gezin lijdt hieronder en het
leven van Itja eindigt in een drama.12
De verzwegen soldaat en Gesloten koffers zijn postkoloniale romans waarin de
verwerking van het koloniale verleden centraal staat.13 Het is geen verleden om trots
op te zijn, maar dat betekent niet dat het verzwegen moet worden. Naar aanleiding
van haar eerste boek verklaarde Pessireron:
Ik zou ontzettend graag willen dat de Nederlandse regering excuses maakte
voor wat er is gebeurd, dat ze ons over hebben laten komen, onze vaders
onmiddellijk de zin van hun leven en hun eer hebben afgenomen en ons
hebben opgeborgen in woonoorden.14
Ze zou daar later bij herhaling op terugkomen, ook naar aanleiding van haar tweede
roman. Bijval kreeg ze van het Tweede Kamerlid voor de SP Harry van Bommel,
die bovendien vond dat Nederland meer had moeten doen om respect af te dwingen
voor de mensenrechten op de Molukken. En hoewel hij het gijzelen van burgers on-
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dubbelzinnig veroordeelde, was hij van mening dat ‘de wijze waarop de trein bij De
Punt werd bevrijd ook zeer discutabel’ was.15
Met die laatste opmerkingen is Pessireron het van harte eens.16 In feite, verklaarde
ze, is het debat over het excessieve geweld waarmee de kaping werd beëindigd - in
haar woorden: de ‘executies bij De Punt’ -, dat in 2014 weer op de politieke agenda
stond, ‘een metafoor voor de hele Molukse kwestie’. Naar aanleiding van het
onderzoeksrapport dat in november van dat jaar door minister Opstelten werd
gepresenteerd, verzucht ze dat er niets nieuws in stond. Steeds weer slaagt de regering
erin de Molukkers te negeren; ook over de treinkaping bij De Punt wordt de waarheid
niet verteld. Steeds weer stuiten ze op onbegrip. Ze hoopt op een parlementaire
enquête als laatste redmiddel om eindelijk de waarheid boven tafel te krijgen.17 Die
is er tot nu toe niet gekomen.

Zeeland
De treinkapingen zijn een keerpunt in de houding van de Nederlandse bevolking
tegenover de Molukkers. Door de autoriteiten werden ze vanaf hun komst in 1951
neerbuigend en harteloos behandeld, maar tot die tijd was in Zeeland de verhouding
met de plaatselijke bevolking goed.18 Dat blijkt ook uit de herinneringen van Pessireron
aan woonoord De Haven in De verzwegen soldaat.
Het kamp lag aan de Golepoldersedijk en telde twee stenen barakken. Een was
voor algemeen gebruik - voor kerk en kantine -, de ander voor de kampbeheerder.
De Molukkers woonden in zogenaamde Nissenhutten, stenen gebouwen met halfronde
daken van golfplaten. Ze lagen naast elkaar in blokken met in het midden een open
ruimte, een grasveld. In totaal waren er twintig hutten, waarin ongeveer honderd
mensen woonden.19
Nona heeft het in de roman over twintig ‘barakken met ronde daken’, waar het 's
winters altijd te koud en 's zomers te heet was. Dat is niet verwonderlijk voor
woningen met een golfplaten dak. De hutten waren klein en de mensen woonden
dicht op elkaar. Voorzieningen waren er nauwelijks:
Mijn moeder had een piepklein keukentje en we hielden onszelf schoon
door naast de dagelijkse kattenwasjes in de keuken, één keer per week
thuis in een teil te gaan en twee keer per week te douchen in het badhuis
in het dorp.
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Het was een primitief bestaan dat nog het meest leek op kamperen, maar dan jarenlang.
Voor kinderen was het ideaal:
Omdat we dicht op elkaar woonden, had ik vrienden en vriendinnen binnen
handbereik. We speelden bijna altijd op het grasveld waar een eenvoudige
speelplek voor ons was ingericht met een verroeste schommel, een zandbak
en een wip.
De kleine Nona was bang voor de Nederlandse kampbeheerder, de heer Meijsberg,
die in werkelijkheid Mijsberg heette.20 Hij was niet onvriendelijk, maar boezemde
haar angst in vanwege zijn enorme lengte. Een keer kwam zij bij hem thuis, omdat
hij de enige was met een televisie in het kamp. Samen met haar moeder keek ze naar
de uitvaart van koningin Wilhelmina. Dat was in 1962, toen Pessireron vier jaar
was.21
Het kamp lag net buiten het dorp, tussen aardappelvelden en boomgaarden. In het
begin trokken de Molukkers veel bekijks. Voor de Zeeuwse dorpsbewoners waren
ze aanleiding voor een dagje uit. Maar toen het nieuws er eenmaal af was, kwamen
de buurtbewoners - kinderen, volwassenen en winkeliers - gewoon op bezoek. In
deze jaren bestond er, volgens Nona, geen ‘afstand [...] tussen de Nederlanders en
de “Ambonezen”, zoals we werden genoemd.’22
De verhaallijn van Nona bestaat uit negentien korte hoofdstukken die samen
ongeveer veertig bladzijden tellen. Dat is veel minder dan het verhaal van haar vader,
dat ongeveer 270 pagina's beslaat. Alleen de eerste vijf hoofdstukjes van Nona gaan
over haar leven in het kamp, met - vanuit Zeeuws perspectief - als hoogtepunt het
derde, dat zich afspeelt in 1963.

Garnalenkoningin
Nona herinnert zich hoe op een dag haar op een na oudste zuster Tarotji binnenkwam:
‘Wat vinden jullie ervan als ik Garnalenkoningin word?’ vroeg ze op een
avond. Onze ouders waren sprakeloos, net als wij. De Garnalenkoningin
was namelijk het stralende middelpunt van de jaarlijkse Visserijdagen.
‘Jan Verduin vroeg me vandaag,’ vertelde Tarotji. ‘Hij zei dat ik daar
geknipt voor was.’23
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Haar broers en zusters vonden het geweldig, maar haar vader had zijn bedenkingen:
‘Dit is een feest van de Belanda's, waarom kiezen ze niet iemand van hun eigen
mensen?’ Niettemin gaf hij zijn toestemming, al ging het niet van harte. Hij weigerde
te kijken toen ze in een witte feestjurk en met een diadeem in het haar als een
sprookjesprinses door het dorp werd gereden. Toen ze diep in de nacht werd
thuisgebracht, was hij nog op. Hij had, zo vertelde Tarotji later, op de rood-wit-blauwe
sjerp gewezen die ze omhad, en maar één woord gezegd: ‘“Weg!”’24
Een jonge Ambonese vrouw als garnalenkoningin trok uiteraard de aandacht. Het
kwam zelfs, vertelt Nona, in de lokale krant.25 In werkelijkheid besteedden
verschillende kranten en nieuwsbladen er aandacht aan. De Visserijfeesten waren
een evenement waar heel Breskens een jaar lang naar uitkeek, met een taptoe, een
bloemencorso, watersport- en hengelwedstrijden, vuurwerk, muziek (optredens van
onder andere Rob de Nijs, de Wama's en Willy Alberti) en dans: een groot feest dat
vijf dagen duurde, van donderdag 15 tot maandag 19 augustus. Van dat feest was
Willy Pessireron - de echte naam van Tarotji - in 1963 de koningin. Het was de
bedoeling dat ze met een amfibievoertuig vanuit de Westerschelde het strand op zou
rijden, maar dat ging vanwege de lage waterstand helaas niet door. Men was bang
dat het voertuig in de modder zou blijven steken. Nu reed ze over land samen met
twee hofdames in de ‘hofauto’ het haventerrein op, waar ze ontvangen werd door de
burgemeester. ‘Je ziet er beeldig uit’, luidde zijn begroeting.
Haar eerste officiële daad was het hijsen van de visserijvlag in de haven, terwijl
de Breskense muziekvereniging Uit het Volk - Voor het Volk het ‘Lang leve de
Koningin’ speelde. Daarmee waren de Visserijfeesten officieel geopend. In de vishal
aan de haven, die voor de gelegenheid tot restaurant was omgebouwd, hield
garnalenkoningin Willy een ‘allercharmantste’ toespraak waarin ze de lof zong van
de Breskense vissers. Daarna volgde een rondrit door het dorp. Op de slotdag van
de feestdagen, die met vuurwerk werden afgesloten, kregen de koningin en haar
hofdames van het feestcomité als herinnering aan hun optreden een speeldoosje.
Hierna sprak de garnalenkoningin ‘met enkele sympathieke woorden’ haar dank uit
dat zij vijf dagen lang het middelpunt van deze feestelijkheden had mogen zijn. Het
was een onvergetelijke ervaring.26
Een week eerder was de drieëntwintigjarige Willy Pessireron aan de pers
voorgesteld als de nieuwe koningin en ze gaf bij die gelegenheid een interview aan
Dagblad De Stem. Het viel de verslaggever op dat ze, als zij over Nederland sprak,
het had over ‘hier in den vreemde’. Het verbaasde hem, omdat zij al zo lang in
Nederland woonde en na haar negende niet meer op Ambon was geweest. Haar grote
levensdoel echter
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was, verklaarde ze, als dat van zoveel Ambonezen, ‘nog eens in een vrij Ambon voet
aan wal te kunnen zetten.’ Daar had ze alles voor over:

Willy Pessireron als garnalenkoningin. Foto Jacqueline Midavaine, collectie ZB Planbureau en
Bibliotheek van Zeeland. Beeldbank Zeeland.

Als men deze ‘koningin’ vraagt of ze verloofd is of plannen in die richting
heeft, zegt ze: ‘Ik ben maar met één zaak getrouwd: de zaak van de R.M.S.’
[...] ‘Wij vechten voor een republiek met externe zelfstandigheid,’ zegt
zij met overtuiging. ‘Wij zijn tegen de eenheidsstaat van Soekarno, maar
we willen samenwerking in federatief verband.’
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Nederland mag daar misschien weinig geloof aan hechten, maar volgens Willy
Pessireron willen alle Ambonezen graag terug naar hun eigen land:
Ze vervolgt: ‘Wat jullie willen en doen, dat is vechten tegen de bierkaai,
zeggen ze hier in Holland. Maar daar ben ik het niet mee eens. Kijk maar
eens naar al die Afrikaanse staten, die zelfstandig zijn geworden.’27
Haar vader mocht dan zijn bedenkingen hebben gehad over haar meedoen aan dit
‘Belandafeest’, hij kon trots zijn op de manier waarop zijn dochter het ideaal van de
RMS hoog hield. Als garnalenkoningin is zij volkomen geïntegreerd in de Zeeuwse
samenleving, maar het doet geen enkele afbreuk aan haar inzet voor de RMS.

Breskens
Als de Zeeuwse journalist Jan van Damme de passage over de Garnalenkoningin in
De verzwegen soldaat leest, herkent hij het dorp meteen, al wordt het nergens bij
naam genoemd: ‘de jaarlijkse Visserijdagen, een Garnalenkoningin en Jan Verduin.
Dat kan, nou ja, dat móet Breskens zijn.’ Als Van Damme vervolgens de auteur belt,
volgt er een ‘stroom van woorden’ waarin Sylvia Pessireron enthousiast herinneringen
ophaalt aan haar leven in Zeeland:
Ze zijn zonnig, vriendelijk gekleurd. [...] Ze herinnert zich de grote
vakanties, als twee zussen in de koekjesfabriek van Verduyn werkten.
Elke dag brachten ze dan een pakje suikerwafels mee, en kregen alle
kinderen een koekje. Ze ging met haar moeder naar de visafslag, een
enorme loods met weegschalen. Mevrouw Van Hanegem had een winkel,
en een verstandelijk gehandicapte dochter. Die ging samen met het
eveneens verstandelijk gehandicapte broertje van Sylvia in Terneuzen naar
school. Er kwamen vriendinnetjes op het kamp. Zelf mocht ze niet bij de
Nederlandse kinderen thuis spelen. Haar ouders waren streng. [...] Toen
ze acht jaar was verhuisde het gezin naar Breukelen in de provincie Utrecht.
‘Daar kreeg ik bijles om algemeen beschaafd Nederlands te leren. Niemand
verstond me daar, ik sprak hartstikke plat Zeeuws.’28
Acht jaar was ze volgens het telefoongesprek met Jan van Damme, toen ze Zeeland
verliet. Dat komt overeen met wat ze erover schrijft in de roman. Nona herinnert
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zich dat in het kamp de RMS-vlag halfstok hing, omdat president Soumokil Pattiasina in de roman - door een Indonesisch vuurpeloton was doodgeschoten. De
executie vond plaats op 12 april 1966. Nona:
We gingen naar de kerk waar een speciale dienst voor hem werd gehouden.
Iedereen huilde. De volgende ochtend vertrokken alle vaders en grote
kinderen uit het kamp naar Den Haag, om te demonstreren. Toen ze weer
thuiskwamen, zagen ze er allesbehalve verdrietig uit; hun gezichten waren
vertrokken van woede. Op het grasveld tegenover het huis van meneer
Meijsberg, zwaaide mijn vader met zijn vuist en riep dat het de schuld van
Nederland was dat een goede man was gedood en dat ze hem in de steek
hadden gelaten. Ik weet niet of meneer Meijsberg thuis was, hij liet zich
in ieder geval niet zien.29
Kort daarna, aldus Nona, verhuisden ze naar een Molukse woonwijk.
In werkelijkheid was het gezin Pessireron al twee jaar eerder verhuisd. In oktober
1964 namen ze afscheid van Breskens en vestigden ze zich als een van de eersten in
een nieuwbouwwijk in Breukelen, die speciaal voor de Molukse gemeenschap was
gebouwd. Zij waren het enige gezin uit Breskens, bijna alle andere kwamen uit
kampen in en bij Woerden.30 In de roman geeft Nona daarvoor als verklaring dat haar
vader graag in de buurt van een grote stad wilde wonen.31

Besluit
Die grote stad was Utrecht, de plaats waar Sylvia Pessireron ging studeren aan de
School voor de Journalistiek, en waar ze nog steeds woont. Haar verblijf in Zeeland
heeft niet lang geduurd, maar het leven in het kamp in Breskens heeft grote en
blijvende invloed uitgeoefend op haar leven en werk. De Molukken, het verlangen
naar het thuisland door haar ouders en oudere broers en zusters, het ideaal van een
vrije republiek, en niet minder de vernederende behandeling van de Molukkers door
de Nederlandse autoriteiten en de onwil om hen ook maar op enige wijze tegemoet
te komen, en tenslotte de verbittering die er het gevolg van was - het is haar allemaal
met de paplepel ingegoten.
Pessireron is volkomen geïntegreerd. Ze is getrouwd met een Nederlander, met
wie ze twee kinderen heeft, en is succesvol als schrijfster, vertaalster, journaliste en
de laatste jaren ook als gastdocente. Maar ze is altijd loyaal gebleven aan de Molukse
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zaak. Het vertrouwen in de toekomst van de RMS, waarin haar zuster Willy in 1963
nog rotsvast geloofde, is haar niet meer gegeven. Maar ze blijft in woord en daad
opkomen voor de belangen van de Molukkers. Ze woont in Utrecht niet in een
Molukse wijk, maar ze heeft veel ‘Molukse contacten’ en, naar eigen zeggen, ‘net
zoveel Nederlandse als niet-Nederlandse vrienden’. Al zijn haar zoon en dochter nog
nooit op de Molukken geweest, ze kennen de geschiedenis.32 Uit die levenslange
verbondenheid met de Molukse zaak zijn ook haar twee romans voortgekomen.
Het kamp in Zeeland bestaat niet meer. De Nissenhutten zijn tien jaar geleden
afgebroken. Tegenwoordig staan er op het terrein vakantiewoningen, die je kunt
huren of kopen. Landgoed De Lente luidt de nieuwe naam.
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‘Tropen aan de Noordzee’
Herman Salomonson over ‘Indisch leven in Den Haag, 1930-1940’
Voor Netje Fernhout-Salomonson
Gerard Termorshuizen
In mei 2015 verscheen mijn biografie Een humaan koloniaal van Herman Salomonson,
alias Melis Stoke. Daaraan voorafgaand schreef ik in Indische Letteren een artikel
over deze auteur, waarin de aandacht in het bijzonder uitging naar de brieven die het
echtpaar Salomonson tussen 1923 en 1926 vanuit Batavia naar het thuisfront stuurde.1
Een jaar of tien daarvoor al werd werk van Salomonson herdrukt: uit zijn voor de
Java-Bode geschreven rijmkronieken stelde ik de bloemlezing Ik kijk de kat uit de
klapperboom (2005) samen, en het jaar daarop bezorgde Coen van 't Veer een herdruk
van zijn roman Zoutwaterliefde; Kroniek van een reis per mailboot (2006).
Ook ander werk van hem verdient een nieuw publiek, zoals de columns die hij in
de jaren dertig schreef over het leven van Indische mensen in Den Haag. Hij deed
dat in het weekblad De Indische Verlofganger, dat informatie en adviezen verstrekte
aan verlofgangers en repatrianten. Het zijn er enkele honderden. Coen van 't Veer
en ik selecteerden er vijftig, die onder de titel Indisch leven in Den Haag, 1930-1940
onlangs verschenen bij uitgeverij Verloren in Hilversum.2 Elke in het boek opgenomen
column gaat vergezeld van een foto.

Indische leefsfeer
Salomonson was van Joods-Indische afkomst. Vooral zijn Indische roots hebben een
belangrijke stempel gedrukt op zijn maatschappelijke carrière en schrijverschap. Zijn
in Indië geboren en opgegroeide vader was een Indo-Europeaan. Hoewel deze overleed
toen zijn zoon nog maar tweeëneenhalfjaar oud was, heeft Herman diens dood ervaren
als een levenslang verlies. In een autobiografische aantekening uit 1937 merkt hij
daarover op:
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Uit de tijd van mijn bewustwording herinner ik mij, uit ons huis, een
Indische rookkamer die aan mijn zeer jonggestorven vader had toebehoord.
Ik geloof dat ik gedurende mijn verdere leven het gemis aan die vader
sterk heb ondervonden en dat ik de gedachte aan hem heb geprojecteerd
op allerlei gestalten die in mijn waarnemingssfeer kwamen.3
Het was overigens vooral door zijn in de jaren tachtig naar Nederland verhuisde
Indische grootouders, dat Herman van jongs af in intensieve aanraking kwam met
de aan de kolonie verbonden leefsfeer. In een column uit 1933 vertelt hij daarover:
Ik heb dat Indië nooit gezien, maar ik heb er iets van leren kennen door
de gebruiken die ik bij mijn grootouders gezien heb. Daar was ook nog
de grote goedang vol levensmiddelen en daar was de ruime en
ongedwongen gastvrijheid van oude Indische huizen.
Salomonson doorliep vanaf 1915 een succesvolle loopbaan als journalist bij De
Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, bijgenaamd ‘de Groene’. Bij het publiek
werd hij vooral bekend om zijn geestige, van een scherp observatietalent getuigende
‘rijmkronieken’, die de gebeurtenissen van alledag tot onderwerp hadden. Ze
verschenen onder zijn pseudoniem Melis Stoke, waaronder ook bijna al zijn latere
werk zou uitkomen.
In 1923 vroeg de eigenaar van de Java-Bode in Batavia hem leiding te gaan geven
aan zijn al enkele jaren noodlijdende krant. Herman nam het aanbod aan: ondanks
de daaraan verbonden risico's wilde hij de kans om Indië zelf te ondergaan niet aan
zich voorbij laten gaan. In een column uit 1939 schrijft hij:
Duizenden van ons, en ook ikzelf, verkeren in de gezegende
omstandigheden dat onze ouders en grootouders het al voor ons geprobeerd
hadden [...] Daarom had Indië niets afschrikwekkends voor mij. Mijn
grootvader had de polsstok gepakt en was over drie werelddelen
gesprongen; ik wist dus dat het mogelijk was en dat men er geen
schadelijke gevolgen van behoefde te ondervinden, en dus sprong ik...
In Batavia, waar hij eind 1923 met zijn vrouw en zoontje Hans arriveerde - hun
dochtertje Netje werd daar in 1925 geboren -, ging Salomonson een heel zware
periode tegemoet, maar hij slaagde erin de krant binnen enkele jaren tot hernieuwde
bloei
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te brengen. Daaraan droegen ook zijn populaire ‘Indische rijmkronieken’ bij, waarin
we weerspiegeld vinden wat de koloniale samenleving in de jaren twintig bezighield:
de alledaagse vluchtigheden naast bijvoorbeeld de politieke actualiteit.

Herman Salomonson. Collectie Netje Fernhout-Salomonson.

Zijn tour de force met de Java-Bode was ook Dominique Berretty, de machtige
baas van het in Batavia gevestigde Indische persbureau Aneta, niet ontgaan.4 In
augustus 1926 vroeg hij hem directeur te worden van het Aneta-filiaal in Den Haag.
Salomonson accepteerde. In januari 1927 repatrieerde hij met zijn gezin. Door zijn
nieuwe baan bleef hij in nauw contact met Indië, waarnaar hij bovendien verschillende
malen terugkeerde.

Terug in Nederland; schrijversschap
Salomonson was een snel en efficiënt werker. Hoewel Aneta veel van hem vergde,
lukte het hem altijd tijd vrij te maken om te schrijven. Vooral vanaf 1932, toen hij
een mededirecteur naast zich kreeg, namen zijn publicistische activiteiten sterk toe.
Hij
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was, aldus de Haagse krant Het Vaderland, ‘bij een zeer rijk geschakeerd publiek in
Nederland overbekend.’
Behalve in rijmkronieken kwam Salomonsons talent het meest tot zijn recht in het
korte verhaal en de column. Vooral de aan Indië gerelateerde stukken zijn interessant
gebleven: naast kennis van zaken laten ze een sterke persoonlijke betrokkenheid
zien. Hij deelde zijn Indië-ervaringen met vele andere oud-Indischgasten. Al hadden
dezen, verwend door het ruime leven in de kolonie, zich weer moeten aanpassen aan
de zoveel engere moederlandse zeden en gewoonten, tropisch Nederland raakten ze
nooit meer kwijt. Ze vormden een groep apart: het waren ‘Indische mensen’, zoals
Melis Stoke ze aanduidde.
Ik wil hieronder proberen een indruk te geven van zijn om hun historische inhoud
en stilistische kwaliteiten boeiende columns over het Indische leven in Den Haag in
het decennium voor de oorlog.

Indië en Den Haag
Tot die ‘Indische mensen’ hoorden natuurlijk ook de verlofgangers: ambtenaren en
employés uit het bedrijfsleven, die in de regel om de zes jaar acht maanden verlof
kregen. Zij vooral botsten met de in patria heersende omgangsvormen en gebruiken.
Vaak aangezien voor lieden in bonis, werd hun bovendien niet zelden door hun
omgeving het vel over de oren gehaald. Wat die verlofganger zoal kon overkomen,
vertelt Melis Stoke in zijn novelle Verlof (1935): een lichtvoetig en amusant verhaal
over een Indischgast die, onbegrepen door zijn familie, links en rechts een poot wordt
uitgetrokken.5
In de jaren dertig van de vorige eeuw kwamen er zo'n negenduizend Indischgasten
per jaar naar Nederland. De meesten vestigden zich, voorgoed of tijdelijk, in Den
Haag. Dat was al zo in de negentiende eeuw, toen Indische ambtenaren zich het meest
thuis voelden in de stad waar zich de overheidsdiensten bevonden.6 Hun aanwezigheid
daar had een aanzuigend effect. Er vormde zich een Indische gemeenschap: de
Indischgast vond er ‘het sociale klimaat dat het meest overeenkwam met dat van de
Indische provincie’, merkte de oud-bestuursambtenaar en schrijver A. Alberts erover
op.7
Een bijkomende attractie van Den Haag was de ligging dichtbij zee. Scheveningen
(met zijn Kurhaus en de Pier) vervulde in de omgang tussen Indische mensen een
voorname rol, vooral 's zomers. In de column ‘Tropen aan de Noordzee’ wordt
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beschreven hoe juist tijdens warme dagen Indisch Den Haag zijn eigen karakter
toonde: Indische garderobes werden ontsloten, en ‘honderden witte heren liepen over
de boulevards en door de straten [...], een demonstratie van tezamen beleefde dingen,
van het gekend hebben van eenzelfde sfeer.’ En in ‘Indië in de residentie: 20.00 uur’
noteert Melis Stoke:
Wat zou het Kurhaus zijn zonder het belangrijke contingent der Indische
abonnees ...? Gedurende de zomermaanden herinnert het Kurhausterras
dikwijls aan de sociëteiten op de Indische hoofdplaatsen. [...] En wat is
voor Indische mensen aangenamer dan iets terug te vinden van de Indische
openluchtsfeer door de gezellige pauzes op het terras als het mooi weer
is, en het af en aan drentelen, waarbij men telkens bekenden ontmoet?
In Indisch leven in Den Haag, 1930-1940 zijn de columns zoveel mogelijk thematisch
gerangschikt: de eerste afdeling gaat over de lotgevallen van Indische mensen in de
residentie, de tweede handelt over Indische gewoonten alsook over Indië's invloed
op het spraakgebruik en de letterkunde, de derde groep toont ons Indischgasten inclusief een in Nederland bij volmacht getrouwd ‘handschoentje’ - op weg terug
naar de kolonie, en de vierde heeft betrekking op de communicatiemiddelen waarvan
Indische mensen zich bedienden in hun contacten met de kolonie. In de laatste column
wordt verteld over Indische begrafenissen.
In het autobiografische ‘Indische kranten’ roept de schrijver de herinnering op aan
het ruime huis aan de Kramatlaan in Batavia, waar de Salomonsons woonden.8 Hij
vertelt over de emoties die het lezen van een Indisch nieuwsblad bij hem
teweegbrengt: ‘Het is het Indische leven en streven dat zijn weerspiegeling vindt in
die kolommen’. En het slot:
Daarom lees ik Indische kranten: van A tot Z en met de advertenties erbij.
En aldus lezend gevoel ik mij terug in de late namiddag op mijn Indische
erf onder de klapperbomen waardoor de laatste stralen van de zon schijnen,
na een werkdag en midden in de sfeer waarvan mijn blad een trouwe
afspiegeling is...
Zo'n krant vormt ‘een afgerond stuk Indische sfeer’, constateert hij. Dat begrip
‘Indische sfeer’ verbindt de in de bloemlezing opgenomen columns. Het met en bij
elkaar terugvinden van die sfeer is waarnaar de oudgasten verlangen. Het is de op
allerlei, vaak onverwachte momenten tot leven geroepen herinnering aan een ge-
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deelde identiteit die daarbij een beslissende rol vervult. In ‘De vreemde vrucht’ vertelt
Melis Stoke over een vanuit Indië, via de vrieskamer van een mailboot, aangekomen
kistje bevroren manga's. Na het ontdooien eet hij er één (nu ‘een echte verse mangga’):
En nu moogt u het geval gek vinden en sentimenteel, maar ik was ontroerd
bij het eten van mijn mangga. Ze bracht me iets terug dat ik zo ver weg
en eigenlijk verloren had gewaand. Het was de essentie van een lief, ver
Indië, de essentie van wat in de herinnering teruggetrokken was [...] En
ik bedacht dat wij allen, teruggekeerd uit het zonnige Indië, iets van die
vruchten hebben. Onder de noodzaak van bescherming tegen koude,
atmosferische en ook morele koude, tussen mensen die ons niet begrijpen
zoals we geworden zijn onder de tropenzon, trekken we de essentie van
die atmosfeer in ons zelf terug.
En het slot: ‘Iets van de vreemde vrucht blijft in ons allen, Indische mensen, terug
in Holland. En pas in de koestering van onze gemeenschappelijke herinneringen
worden we weer zo, als we toen ... eenmaal ... daarginds ... waren.’
De ‘gemeenschappelijke herinneringen’ waarop hij doelt, komen onder andere
naar boven tijdens het met elkaar rijsttafelen in Indische restaurants, die ‘vluchthavens
van de fantasie en het verlangen van gerepatrieerden’. Bij het oproepen van dat
nostalgische terugverlangen ‘naar daarginds’ vergeet Melis Stoke de in de residentie
verblijvende Indonesiërs niet. Mooi is het eresaluut dat hij in ‘De Haagse baboe’ de
met repatrianten en verlofgangers meegereisde (zee)baboes brengt. Al evenzeer leeft
hij in ‘Het lege huis’ mee met de vroegere bewoners - baboes en andere Indonesische
bedienden - van een recentelijk verlaten huis in de Balistraat: ‘Ze hielden er
vergaderingen en gezellige bijeenkomsten, ze aten er en maakten er muziek en spraken
van hun verre land en van de politiek wellicht.’ De schrijver betreurt het dat het huis
‘daar zo verveloos en verlaten staat. Het is een prijsgegeven stukje traditie, een
losgelaten vluchtpunt voor mensen die zich stellig allen eenzaam en allen tezamen
wellicht een beetje getroost hebben gevoeld.’
In de columns komen de verschillen tussen de Indische mensen en de ‘solide
Hollanders’ telkens weer in het volle licht te staan. Verschillen in leefgewoonten,
maar vooral in mentaliteit: ze blijken ‘onoverwinnelijk’ ondanks de door de oudgasten
ondergane acclimatisering in Holland. De ‘Indische gastvrijheid’ en de ‘hartelijke
spontaniteit’ in contrast met de ‘moederlandse bedachtzaamheid’ bijvoorbeeld.
Karakteristiek voor Indische mensen zijn eveneens de ‘gulheid en losheid van geld’,
al
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blijken die eigenschappen tijdens het gewenningsproces onderhevig aan forse slijtage:
‘daar is dikwijls de bittere ervaring met de soort mensen die maar al te gaarne hun
gulheid heeft geëxploiteerd.’
Voor nogal wat oudgasten leefde Indië niet alléén voort in de herinnering. Er was
ook het levende contact via daar woonachtige familie en vrienden, met wie zij in
verbinding stonden via brieven, telegrammen en ook - zij het in mindere mate vanwege
de kosten - via de telefoon. Dit alles gold trouwens tevens voor ‘gewone’ Nederlanders
die verwanten of andere relaties in de kolonie hadden.
De communicatiemogelijkheden tussen Nederland en Indië waren vanaf het eind
van de jaren twintig spectaculair toegenomen. Tot omstreeks 1930 liep het briefverkeer
via de Rotterdamsche Lloyd en de Stoomvaart-Maatschappij ‘Nederland’. In
september 1930 werd een veertiendaagse luchtverbinding voor het vervoer van
passagiers en post geopend tussen Schiphol en het vliegveld Tjililitan in Batavia. Al
vanaf oktober 1937 vond die dienst drie keer per week plaats. Die snelle groei
betekende een geweldige intensivering van het briefverkeer door de lucht. In plaats
van ruim vier weken met de boot bereikte een brief in 1935 via de luchtpost binnen
zes dagen zijn bestemming. In Den Haag moest de brief uiterlijk woensdagavond op
de bus. Daarover maar nog meer over de gemoedsaandoeningen waarmee het schrijven
van zo'n brief ‘aan Indië’ gepaard kon gaan, wordt verslag gedaan in ‘Kruisende
luchtmails’.
De meest opzienbarende ontwikkeling was de eind jaren twintig mogelijk geworden
telefonische verbinding. De radiostations van Kootwijk en (dichtbij Bandoeng
gelegen) Malabar maakten dit mogelijk. In ‘Het Indische hoekje’ ontmoeten we
Indische mensen die, in een apart gedeelte van het Telegraafkantoor in de Prinsestraat,
hun beurt afwachten om ‘met Indië te praten’. Wanneer het moment daar is, lezen
we:
Dan gaat plotseling de deur van de Indische spreekcel open, een juffrouw
wenkt en men verlaat de krakende rieten meubelen om te verdwijnen in
het geheimzinnig kabinet vol gordijnen die het geluid dempen. De deur
gaat dicht en ... waarlijk ... de droom is werkelijkheid ... men hoort Indië...
In diezelfde periode gingen ook radio-uitzendingen een steeds voornamere functie
vervullen. Over dit ‘mirakel van de techniek’ schreef Melis Stoke verschillende
columns, waarin hij onder meer de betekenis van de radio benadrukt als middel om
mensen tot elkaar te brengen: ‘Een toverkunst die ons in staat stelt afstand en tijd,
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de krukken waarop de mens door het leven gaat, even te vergeten...’
De laatste in dit boek opgenomen column, ‘Zij die heengaan’, bevat een groet aan
de ten grave gedragen oudgasten:
Er is iets aangrijpends in die Indische begrafenissen van Den Haag. Want
in de weemoedige stemming ligt iets onzegbaars van saamhorigheid. [...]
Het is iets van daarginds dat heen is gegaan, iets van het Indische leven,
zoals het in de herinnering voortbestaat en zoals het in werkelijkheid nog
voortgaat daarginds... ondanks allen die vertrekken. Het corps der
dienenden wordt steeds vernieuwd en het corps der rustenden wordt uit
die rangen aangevuld. Maar uiteindelijk blijft de weemoedige groet op de
Haagse kerkhoven aan hen die heengaan...

Indische verlofgangers en hun baboe op het stand van Scheveningen in 1921. Collectie Haagse
Beeldbank.
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Baas van Tricht, Herman Salomonson, Han van Heusden, Bep van Heusden en Annie van Tricht
zwaaien verlofgangers uit te Tandjong Priok. Collectie Netje Fernhout-Salomonson.

Een toegift tot slot
Met de scherpe blik van een insider vertelt Salomonson in zijn columns over Indische
mensen in Den Haag. Een betrokken ingewijde toonde hij zich al eerder in Batavia,
toen hij de Europese samenleving daar tot onderwerp maakte van zijn rijmkronieken.
Ook al omdat hij verschillende malen voor korte of langere tijd terugkeerde naar
Indië, kende hij het leefklimaat daar door en door. Het bracht hem in 1939 op de
gelukkige gedachte zijn kennis en ervaringen ten nutte te maken van anderen. Hij
deed dat in een door Eppo Doeve geïllustreerd boekje onder de titel Wat men in
Indiëmoet doen en laten. In vierentwintig hoofdstukjes - zoals ‘Kleding’, ‘Voedsel’,
‘De film’, ‘Transpireren’, ‘Kinderen’ en ‘De sociëteit’ - geeft hij adviezen aan ‘binnen
afzienbare tijd’ naar de kolonie vertrekkende Nederlanders. Het is Salomonson op
zijn best! Degelijk-informatief, relativerend-wijs en vaak hoogst amusant leidt hij
de aanstaande Indischgast zijn toekomstige leefwereld binnen. Ik citeer een klein
fragment. Het betreft de Indische bioscoop:
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In de eerste plaats moogt ge er van allerlei drinken; er staan tafeltjes tussen
de fauteuils en geruisloze bedienden sluipen gebogen en op blote voeten
rond, knielen naast u neer opdat niets u zal ontgaan, en schenken uw glas
in het duister tot aan de rand vol.
En dan moogt ge er ook een beetje huilen. Ik bedoel natuurlijk niet brullen
van het huilen, of snikken van ontroering, maar zo'n beetje beschaafd
snotteren. Dat neemt men u niet kwalijk. Men eerbiedigt dat volkomen.
Er zijn een massa mensen met ijzersterke zenuwen die, bij het uitkijken
naar een verre wereld, die ze in zo lang niet hebben gezien, tóch een brok
in hun keel krijgen.
Neem echter een extra zakdoek mee. Want het is geen gebruik dat ge uw
ontroering langer laat voortduren dan strikt nodig is. Er is geen enkel
bezwaar tegen dat ge nog, terwijl het licht opgaat, snel uw tranen afveegt
of wat verse poeder en verf op uw gelaat verspreidt, maar daarmee moet
het dan ook uit zijn. En de kennis die achter u is opgestaan, en ook wat
weg te slikken heeft, glimlacht tegelijk met u en zegt: hè-hè ... of ...
nnnou-dan-maar...9
In de Indische pers - een graadmeter bij uitstek! - werd het boekje lovend ontvangen.
Willem Walraven bijvoorbeeld beoordeelde het in De Indische Courant als een
‘waarheidslievend’ en ‘aardig en geestig boekje’, een mooi compliment van deze
kritische Indië-bewoner.10 Wat men in Indië moet doen en laten is zowel om de daarin
opgeslagen kennis als om zijn stilistische kwaliteiten een bijzonder werk dat het
verdient om op een later moment in de schijnwerpers te worden geplaatst.
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Gerard Termorshuizen (1935) was onderwijzer, voordat hij in Amsterdam Nederlands
en Geschiedenis studeerde. Vanaf 1961 tot 1970 was hij leraar bij het middelbaar
onderwijs en tussen 1970 en 1975 lector bij de vakgroep Nederlands van de
Universitas Indonesia in Jakarta. In de jaren 1975 tot 2011 werkte hij als docent en
onderzoeker bij het KITLV in Leiden. Hij publiceerde onder meer een tweedelige
geschiedenis van de Indische pers (2001, 2011). In 2015 verscheen zijn biografie
van Herman Salomonson. Samen met Coen van 't Veer schreef hij de biografie van
Dominique Berrety, die dit jaar uitkomt.
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Termorshuizen 2015, p. 32-53.
Salomonson 2018.
Salomonsons spelling is aangepast aan de hedendaagse.
Over Berretty zie Termorshuizen en Van 't Veer 2018.
Stoke 1935.
In het bijzonder over verlofgangers zie De Graaf 2017.
Alberts 1982.
Zie Van 't Veer 2017.
Stoke 1939, p. 104-105.
De Indische Courant, 17 juni 1939. Walraven schreef zijn beoordeling onder zijn pseudoniem
M.C. Cornelis.
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Bijlage: twee columns van Herman Salomonson
Openlucht-mensen
Het is een onbetwistbaar feit dat de klimatologische omstandigheden de gebruiken
en het leven der mensen beheersen. Neemt u nu eens het vraagstuk van het leven in
de open lucht. In de noordelijke landen is geen stad ingericht op openluchtleven. In
Scandinavië is er geen huis dat geen dubbele ramen heeft als dubbele bescherming
tegen de indringende koude. Iets verder naar het zuiden, ten onzent, is die dubbele
afweer al niet meer zo nodig, ja, de mensen komen zo nu en dan in gunstig jaargetijde
uit hun beschermingen naar buiten.
Maar reeds in Brussel heeft men veel meer caféterrassen. Men kan er in de
openlucht dineren wanneer het weer het toelaat. Al weer verder zuidwaarts, te Parijs,
ontwikkelt zich het openluchtleven tot in de winter. Daar heeft men kacheltjes
ingericht op de terrassen voor de koffiehuizen, opdat de mensen tot in het barre
seizoen hun verlangen naar de openlucht kunnen botvieren.
Marseille is al helemaal een openluchtstad geworden. Daar speelt zich evenals in
Italië en in Spanje een groot deel van het leven, gelijk in het verre en nabije Oosten,
buiten de huizen af. De winkels etaleren er hun goederen, de kinderen spelen er en
de volwassenen doen er hun zaken.
Zij die gewend zijn in een bepaalde omgeving en onder bepaalde omstandigheden
te leven geven hun gebruiken niet gaarne op. En vandaar dat het contingent der
openluchtbeminnaars in Holland zich snel naar buiten spoedt, zodra daartoe de natuur
een mogelijkheid laat en zodra de exploitanten der openluchtgelegenheden die
natuurkans benutten of benutbaar maken.
In deze fraaie dagen kent een Indische stad als Den Haag een enorm contigent
openluchtvrienden. Dat zijn voor een belangrijk pencentage de Indische mensen. Ze
voelen zich per slot van rekening opgeborgen achter de vensters en deuren, en zodra
dit straffeloos voor de gezondheid mogelijk is keren ze terug tot het leven van
vroeger... het leven van de sociëteit onder de bomen van de gezellige onderonsjes in
de vrije natuur.
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Jan-Willem, Netje, Hans en Mimi-Jeanne Salomonson op het strand van Scheveningen. Collectie
Netje Fernhout-Salomonson.

Dergelijke natuurtaferelen levert het Buitenhof tegenwoordig dag in dag uit op.
Die Indische mensen wil zien in de werkelijke vrijheid van hun bestaan, begeve zich
op het terras van een der om dit plein gelegen koffiehuizen. Hij zal ze aantreffen.
Hij zal ze zien stappen uit de automobielen die achter een geheimzinnige X. op de
nummerplaat het geheim bewaren van de afkomst en bestemming der bezitters en
reizigers. Hij zal hun begroetingen vernemen... luider en opgewekter dan de
begroetingen tussen ingetogen Hollanders onderling veelal zijn.
‘Hé..’, roepen ze.. ‘zijn jullie daar...?’
‘En waar wonen jullie...??’
‘En wanneer kwamen jullie aan...?’
‘En heb je de dingessen ook al gezien...?’
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Uit een andere hoek klinkt een kreet... Weer nieuwe begroetingen volgen. In een
oogwenk ontwikkelt zich de openluchtgezelligheid van de Oosterse stad welke Paulus
te Athene de gelegenheid gaf zich aanstonds tot de op de hoeken der pleinen
verzamelde burgerij te wenden.
Indische mensen voelen zich onbehaaglijk in gesloten ruimtes. Voor hen zijn de
ruimten, de vrije luchten, het groen boven hun hoofd. Ze hebben de lust en de tijd
om, terwijl de zon op het hoogst staat en anderen wellicht nog de schijn ophouden
van dagelijkse besognes en bezigheden, hun vrijheid ten volle uit te leven onder de
natuurlijke omstandigheden die zij hebben leren liefhebben.
Daartoe dienen deze dagen... En de opgewekte conversatie zou u niet doen
veronderstellen dat we in een komkommertijd leven... Integendeel... voor wie het
aanhoort blijkt het nieuws ruim en overvloedig en zeer belangwekkend en gevarieerd...
‘Hebt ge al gehoord van de Hm'essen...?’
‘... Och nee...’
‘... Ja werkelijk...’
Indië en de Indische maatschappij herleven onder de Hollandse zomerhemels...
Gepubliceerd in De Indische Verlofganger van 13 augustus 1937.
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De dorstige
Het leven in de tropen geeft dorst. Een dorst die ter plaatse kan worden gelaafd aan
bier, doch onmiskenbaar, en zelfs na grote hoeveelheden daarvan, een kwellende
nadorst met zich sleept. Dat is de dorst naar Europa ... naar westerse steden ... naar
westerse genoegens en westerse gebruiken.
Misschien hebben ze, in het derven van dat alles, die dingen wel aanzienlijk
overschat. Nergens wordt met meer weemoedig verlangen gesproken over een
motregenavond in een Hollandse binnenstad als in de tropen ... en nergens wordt
meer op de stemming van zulk een avond gefoeterd als in zulk een binnenstad zelf
... Maar hoe het ook zij, de stoet der tijdelijk of voorgoed thuiskerenden bevat een
geweldig groot percentage van dorstigen, of van zich dorstig voelenden. Ze hebben
nauwelijks tijd om te wachten totdat de boot aan de kade gemeerd is.
Ze hebben de reis besteed aan het smeden van plannen, aan het consulteren van
reisgidsen. Ze hebben vaak telegrafisch spoorbiljetten besteld en hotelkamers
gereserveerd. Dikwijls hebben ze geen geduld gehad en bestelden reeds dadelijk een
auto aan de boot om, hals over kop, met koffers en al, de oorden tegemoet te snellen
waar ze verwachtten al datgene te zullen vinden wat ze zolang hebben gemist. Hun
vrouwen hebben papiertjes in haar zak met adressen van naaisters. Zijzelf hebben
zakboekjes vol met adressen van hotels en bars en oorden van genoegen.
Zoals de dorstige zich laaft aan grote teugen, en vele teugen achtereen, zo werpt
de dorstende naar het westerse leven zich ook met hartstocht in alle mogelijkheden.
En het duurt lang, zeer lang, dikwijls zolang als een Europese verloftijd minus enkele
weken, alvorens ze tot de erkenning geraken dat dit alles nu wel heel mooi en heel
aardig geweest is, maar dat er een grens aan alles is en dat het nu dan ook welletjes
kan worden beschouwd.
De dorstigen ondervinden namelijk de eeuwenoude waarheid dat de mens zich
tamelijk snel aan de omstandigheden aanpast. Dingen die vanuit de verte een toppunt
van genot, een maximum van spanning, schenen te zijn, blijken in een wat
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nauwere en voortgezette kennismaking op den duur ‘gewoon’ te zijn of ‘allemaal
hetzelfde...’

Verlofgangers aan een terras op de Scheveningse boulevard. Collectie Haagse Beeldbank.

De dorstigen ontdekken allengs iets merkwaardigs ... Ze ontdekken in Europa de
voordelen van het leven in Indië ... Wat ze eigenlijk doen, bij hun reizen naar de
wintersport, hun feesten in Parijs en Boedapest, is het verzamelen van materiaal tot
het houden van het schoonste pleidooi dat ooit voor de arbeid en het werkelijke
arbeidsveld is afgestoken.
Van de dorstige straalt, voor zijn omgeving, voor de moederlandse familie en
vrienden, iets weldadigs af. Z'n eigen vreugde deelt zich aan derden mee: in de vorm
van geschenken en uitnodigingen. En als de geschenken gegeven zijn, en de
uitnodigingen herhaald en gereciproceerd, dan zoekt de dorstige een nieuw terrein,
het buitenland, waar hij andere zwelgenden aan de bronnen des levens ontmoet.
Zijn tochten over dit werelddeel zijn triomftochten. Als hij zich een ogenblik
verveelt, requireert hij hen die hier werken en verbijsterd zijn over al deze
uitbundigheid en royaliteit, tot medewerking aan het feest.
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De dorstigen gaan vrolijk weg ... want ze hebben geen dorst meer. Ze verlangen naar
Indië terug, en zo ze niet meer naar Indië teruggaan, hebben ze geleerd te drinken
zoals de mensen hier ... voorzichtiger, met kleine, matige teugen ... waar men oud
bij kan worden...
Gepubliceerd in De Indische Verlofganger van 12 november 1937.
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[Nummer 3]
Redactioneel
Deze aflevering bevat de lezingen die op 3 februari 2018 in Leiden werden gehouden
rondom het thema Indo-Europeanen in de Indische Letteren. Onder de titel ‘Een
wereld van verschil’ bespreekt Petra Boudewijn een aantal Indo-Europese schrijvers
in de Indische letteren. Nora Iburg belicht in haar bijdrage ‘Schrijven over een
Indische identiteit’ het Indische als thema van een derde generatieschrijver. Lisanne
Snelders gaat in haar bijdrage ‘Tjalie Robinson, voorvechter van de Indische
gemeenschap?’ in op toe-eigening en kritiek op Tjalie Robinson.
Verder treft u in deze aflevering een artikel aan van Coen van 't Veer over ‘Narud,
de Maleijer’, mogelijk de eerste epische inheemse held in de Indische fictie.
Voorts willen we u graag wijzen op de tweede Indische Letteren Lezing, die op
28 september door Remco Raben in Leiden zal worden uitgesproken. Nadere
informatie in dit nummer.
Op 4 november vindt op Bronbeek ons jaarlijks symposium plaats. Het thema is
ditmaal Liefde en lust in de Indische letteren. We hebben daartoe een gevarieerd
programma samengesteld. Speciale gasten zijn Xaviera Hollander, die zal vertellen
over haar vader, Mick de Vries, goede vriend van Simon Vestdijk, en onder meer
auteur van een Indische roman, en Diederik van Vleuten, met zijn boek Daar werd
wat groots verricht (2018). Het gehele programma vindt u achterin deze aflevering.
We hopen u bij beide evenementen te mogen begroeten en wensen u voor nu veel
leesplezier.
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Een wereld van verschil?
Indo-Europese schrijvers in de Indische letteren
Petra Boudewijn
‘De europesche maatschappy in Nederlandsch Indiën is vry scherp in twee deelen
gesplitst: de eigenlyke Europeanen, en dezulken die - hoezeer wettelyk in geheel
denzelfden rechtstoestand verkeerende - niet in Europa geboren zyn, en min of meer
inlandsch bloed in de aderen hebben,’ zo valt te lezen in Max Havelaar (1860) van
Multatuli.1
Max Havelaar wordt tot de belangrijkste werken uit de Nederlandse literatuur
gerekend en voert zelfs de canon van de Nederlandse letterkunde aan.2 De meeste
lezers zullen Multatuli, pseudoniem van Eduard Douwes Dekker (1820-1887), kennen
als een auteur die misstanden in de koloniale samenleving aan de kaak stelde en die
het opnam voor de inheemse bevolking van voormalig Nederlands-Indië. In Max
Havelaar wordt ook een lans gebroken voor een andere groep uit de Indische
samenleving, namelijk ‘dezulken’ met ‘min of meer inlandsch bloed in de aderen’.
Hiermee bedoelde Multatuli een groep die wij tegenwoordig Indo-Europeanen
noemen. Hij bespeurde reeds een scherp maatschappelijk onderscheid tussen de
zogeheten ‘eigenlyke Europeanen’ (een zeer ruime categorie voor iedereen die een
puur Europese afkomst wist te claimen) en Indo-Europeanen. Een opmerkelijk
onderscheid, omdat beide groepen voor de wet gelijk waren. Kennelijk genoten ze
in de sociale omgang een verschillende status en werd er een wereld van verschil
tussen beide groepen ervaren.
Die wereld van verschil vond zijn neerslag in de literatuur en werd tot leven
gebracht door personages in Indische romans en verhalen. De literaire representatie
van Indo-Europeanen is onlosmakelijk verbonden met het westerse denken over
‘rasvermenging’, dat in de negentiende eeuw een hoge vlucht nam.3 Met de opkomst
van allerlei evolutietheorieën, waaronder die van Charles Darwin (1809-1882),
ontstond de wetenschappelijke en maatschappelijke overtuiging dat de mensheid uit
afzonderlijke ‘rassen’ bestond, die zich in verschillende stadia van ontwikkeling
(uitgedrukt in beschavingsniveau) bevonden. Het blanke ‘ras’ bevond
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zich in die visie aan de top van die geracialiseerde hiërarchie, gold daarom als het
meest geëvolueerd en had zichzelf tot taak gesteld de ‘minder geëvolueerde rassen’
in de wereld te beschaven. Die visie, die ook wel de white man's burden genoemd
wordt naar het gelijknamige gedicht van Kipling uit 1900, vormde sinds de
negentiende eeuw de motivatie voor kolonisatie, waarbij kolonisatie dus als een
beschavingsmissie werd voorgesteld.4
Met de westerse overtuiging dat er verschillende ‘mensenrassen’ bestonden,
ontstond ook de notie van ‘rasvermenging’. In het dagelijkse koloniale leven werd
immers zichtbaar hoe de blanke kolonisator zich met de bruine gekoloniseerde
vermengde. Nageslacht uit dergelijke relaties werd dan ook als een kruisingsproduct
van twee (of meerdere) rasvormen gezien, zoals begrippen als ‘gemengd ras’,
‘halfbloed’ en ‘mengbloed’, die in de negentiende eeuw opkwamen, weerspiegelen.
Rasvermenging werd om allerlei redenen als een negatief verschijnsel gezien, in het
bijzonder omdat het afbreuk zou doen aan de zogenaamde superieure eigenschappen
van het blanke ‘ras’, dat door zich te vermengen met ‘minder geëvolueerde rassen’
verzwakt zou raken en daardoor op den duur weleens de koloniale heerschappij zou
kunnen verliezen. ‘Raszuiverheid’ werd een steeds belangrijker thema en er
ontstonden sociale stratificaties om ‘zuivere’ van ‘onzuivere’ menstypen te
onderscheiden. Uit het openingscitaat van Multatuli blijkt dat het denken in
ideologisch geladen termen van ‘volbloed’ en ‘halfbloed’ Europeanen in het midden
van de negentiende eeuw reeds een gangbaar sociaal onderscheid was geworden.

Omslag van Petra Boudewijn, Warm bloed (Hilversum 2016).

Dit denken langs geracialiseerde (scheids)lijnen heeft de (literaire) perceptie van
Indo-Europeanen diepgaand en langdurig beïnvloed. Afgelopen jaar promoveerde
ik op een onderzoek naar de representatie van Indo-Europeanen in de
Indisch-Nederlandse letterkunde (1860-heden). Ik onderzocht hoe Indo-Europeanen
in de literatuur uitgebeeld worden, waar deze ideologisch geladen voorstellin-
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gen vandaan komen en in hoeverre de achtergrond van auteurs relevant is voor de
manier van verbeelden. Mijn proefschrift is onder de titel Warm bloed bij uitgeverij
Verloren verschenen. In dit artikel wil ik graag drie casussen uit mijn onderzoek
uitlichten. Het gaat om literaire werken van auteurs met een Indo-Europese
familiegeschiedenis. De achtergrond van de auteur speelde een belangrijke rol in
mijn onderzoek, omdat die de vraag opriep in hoeverre Indo-Europese schrijvers
(bewust of onbewust) negatief geconnoteerde ideologische voorstellingen van
Indo-Europeanen reproduceren of in hoeverre hun literaire teksten juist plaatsen van
bewustwording en emancipatie vormen. Die vraag zal ik aan het einde van deze
bijdrage beantwoorden.

Indo-Europeanen en de koloniale elite
In de koloniale bellettrie wordt Indië gepresenteerd als een exotisch lustoord. Het
broeierige klimaat, de losse zeden en gewillige vrouwen suggereren een ongekende
seksuele belofte voor de westerse man die er zijn geluk komt beproeven. In de
Indische literatuur vormt het wel of niet aangaan van een ‘gemengde’ relatie een
dominant thema en worden de consequenties van de koloniale partnerkeuze verkend.
Vele literaire werken verhalen over de huwelijksmarkt en het daaropvolgende
huwelijksleven in de tropen: over bals en soirees waar de Indische beau monde elkaar
ontmoet, engagementen gesloten en huwelijken verbroken worden; over het trouwen
van een ‘goede partij’ (al dan niet ‘met de handschoen’); over heimelijke vrijpartijen
in boudoirs; en over amoureuze intriges en schandalen. Het huwelijksleven vormt
vaak de spil van het verhaal, en het lot van een man (zowel zijn huiselijk geluk als
zijn sociale status) wordt veelal bepaald door zijn keuze voor een inheemse,
Indo-Europese of Hollandse vrouw.5
In deze verhalen, die zich hoofdzakelijk binnen de koloniale elite afspelen, blijken
Indo-Europese vrouwen vanwege hun vaak buitengewone schoonheid geliefde
huwelijkskandidaten te zijn. Maar die schoonheid heeft ook een keerzijde, die zich
uit in zedelijk verval. Indo-Europese vrouwen krijgen namelijk een grote mate van
sensualiteit toegeschreven. De verteller uit de roman Warm bloed (1904) van E.
Overduyn-Heyligers (1868-1944) wijst ons bijvoorbeeld uitdrukkelijk op het ‘instinct
van vroeg rijp jong Indisch meisje’ dat het hoofdpersonage Diana kenmerkt.6 Hieruit
kunnen wij een aantal zaken opmaken: ten eerste, dat de hoofdrolspeelster vroegrijp
is; ten tweede dat haar sensualiteit herkenbaar is aan een vroege seksuele ontwikkeling
en dat die in haar vermeende instinct besloten ligt; en ten derde,
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dat sensualiteit blijkbaar beschouwd moet worden als een typische eigenschap van
Indo-Europese meisjes. Vaak worden deze meisjes te boek gesteld als bedrieglijke
schoonheden: zij zijn beeldschoon van buiten, maar behaagziek van binnen en wie
haar trouwt, komt (letterlijk en figuurlijk) bedrogen uit. Dat lijkt in eerste instantie
ook te gelden voor Diana, want zij ziet eruit ‘om alle mannen het hoofd op hol te
brengen’, iets wat dan ook keer op keer gebeurt en waardoor zij de ene na de andere
man verslijt.7

Titelpagina van E. Overduyn-Heyligers, Warm bloed (1904). Collectie KITLV.

Tot zover niets nieuws onder de tropenzon. Toch vertelt de roman een ander verhaal
dan gebruikelijk is in de Indische bellettrie. Diana blijkt bij nader inzien geen
exotische femme fatale, maar wordt verbeeld als een slachtoffer van haar eigen be-

Indische Letteren. Jaargang 33

334
geerte enerzijds en van Europese omgangsnormen in de tropen anderzijds. In haar
woedt namelijk een hevige strijd tussen nature en nurture. Diana heeft bijvoorbeeld
een opvoeding in Europa genoten die haar op het eerste gezicht veel gebracht heeft;
bij nadere beschouwing echter blijkt deze onverenigbaar met haar karakter. Bij haar
terugkomst in Indië voelt Diana ‘dat ze Europeesche manieren had gekregen, haar
beschaving haar streelend omgaf met [een] aureool van voornaamheid, [...] maar dat
ze nooit zou kunnen verloochenen het warme bloed, dat haar door de aderen vloeide’.8
Er bruist namelijk ‘in haar altijd een onbevredigd verlangen’ en het prikkelt haar
enorm om een man ‘een groote passie in te boezemen, al was 't slechts bij een Javaan’.9
Het koloniaal discours (het geheel aan westerse denkbeelden over de Oriënt, waarin
het Oosten als onoverkomelijk anders dan - vaak tegengesteld aan - het Westen wordt
voorgesteld)10 speelt hierin een belangrijke rol: Diana lijkt van buiten beschaafd, wat
toegeschreven wordt aan haar westerse opvoeding; van binnen is zij sensueel, hetgeen
geweten wordt aan haar oosterse oorsprong.
Vanwege haar buitengewone schoonheid heeft Diana de mannen voor het uitzoeken.
Zij trouwt aanvankelijk een totok die een ‘àl omvattende liefde, teeder en kuisch’
voor haar voelt.11 Zij vindt echter geen bevrediging in die alomvattende maar saaie
liefde, want, zo lezen wij, ‘in haar temperament van creoolsche had ze hartstochtelijker
hem gewenscht’.12 Haar tweede echtgenoot, een Indo-Europeaan, daarentegen maakt
een ‘groote hartstochtelijke liefde’ in haar los, maar ook dit huwelijk is gedoemd te
mislukken, want die liefde bekoelt al snel als Diana valt voor haar koetsier.13 Deze
Javaan zet haar keer op keer in vuur en vlam en wekt ‘oogenblikken van
roodvlammende passie’ in haar op.14 In de literaire representatie van deze mannen
schuilt een opmerkelijke paradox, waarin de koloniale hiërarchie weerspiegeld en
omgedraaid wordt: diegene met het meeste sociale aanzien, de westerling, maakt de
minste passie in Diana los; diegene die de meeste hartstocht in haar opwekt, de
Javaan, heeft de laagste sociale status en vormt zelfs een bedreiging voor haar positie
in de koloniale maatschappij, want seksuele omgang met een Javaan gold als een
groot taboe voor Europese vrouwen. Hierbij wint de bloedconnectie met de oosterling
het van een westerse opvoeding, want Diana's affaire met de koetsier wordt door de
verteller als volgt verklaard: ‘in beider hart woedde hetzelfde vuur, in beider aderen
stroomde hetzelfde bloed’.15
Door haar turbulente liefdesleven (waar ook nog een crime passionnel aan te pas
komt) wordt Diana's positie in Indië onhoudbaar en ze vertrekt noodgedwongen naar
Europa. Maar ze gaat niet weg voordat ze uitdrukkelijk de Europese cultuur in de
tropen gekritiseerd heeft. Zo wijst ze erop dat de consequenties van seksuele omgang
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met de Javaanse bevolking heel anders zijn voor Europese mannen dan voor Europese
vrouwen. Het concubinaat was immers eeuwenlang een vanzelfsprekend onderdeel
van de koloniale maatschappij. Diana is nota bene een nakomelinge uit een dergelijke
relatie. Daarnaast benoemt zij expliciet het betrekkelijke van de Europese
omgangsnormen, die zij onbegrijpelijk willekeurig acht, waardoor zij spreekt van
‘die dwaze conventie der Hollanders, die dit en dan weer dat verbood en ten slotte
niets anders was dan een hersenschim.’16 Ten slotte weigert zij te kiezen tussen haar
oosterse en westerse kant: ‘ze voelde zich twee, dan neigend tot Europa en de
beschaving, dan geheel opgaand in de natuur, die de hare was’.17 Hiermee geeft zij
avant la lettre uitdrukking aan culturele mengvormen van identiteit die later in de
postkoloniale literatuurwetenschap met begrippen als hybriditeit en transculturatie
beschreven zijn.18
In de roman functioneert sensualiteit, een zeer dominant patroon in de literaire
representatie van Indo-Europese vrouwen, als een zogenoemd palimpsest (een term
oorspronkelijk afkomstig uit de codicologie waarmee een stuk perkament wordt
aangeduid dat na afkrabbing van de oorspronkelijke tekst opnieuw beschreven is).
Deze term wordt in de postkoloniale literatuur- en cultuurwetenschap gebruikt om
bepaalde patronen in teksten opnieuw vorm te geven.19 In de roman blijft sensualiteit
een belangrijk kenmerk van de uitbeelding van Indo-Europese vrouwen, tegelijkertijd
wordt hieraan een nieuwe invulling of interpretatie gegeven, door Diana te
representeren als slachtoffer van aanleg en opvoeding in plaats van als exotische
femme fatale. Zij wordt namelijk uit de koloniale elite verbannen voor gedrag dat zij
vanuit haar natuurlijke eigenschappen vertoont. Daarnaast is zij vernoemd naar de
Romeinse godin van de jacht. Zij is echter niet diegene die jaagt, maar op wie vanwege
haar schoonheid voortdurend jacht gemaakt wordt door mannen. Deze roman maakt
dus gebruik van bestaande literaire beeldvorming, maar probeert deze met een nieuwe
visie op Indo-Europese vrouwen te herschrijven.

Indo-Europeanen en de koloniale onderklasse
In de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw komt het zogenoemde
Indo-probleem (pauperisme onder Indo-Europeanen uit de koloniale onderklasse) in
de publieke belangstelling te staan.20 Aanvankelijk vindt het Indo-probleem niet of
nauwelijks weerklank in de Indische bellettrie, pas rond de eeuwwisseling komt de
koloniale onderklasse op het literaire repertoire van schrijvers te staan en krijgt het
Indo-probleem gestalte in de literatuur in de vorm van de kleine Indo. De handeling
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van zulke verhalen draait om een Indo-Europese man van geringe afkomst die in de
koloniale maatschappij het hoofd boven water probeert te houden en wiens familie
(ogenschijnlijk) als gevolg van sociale omstandigheden, zoals discriminatie,
achterstelling en uitsluiting, in pauperisme dreigt te vervallen.
Dit onderwerp lijkt vooral auteurs met een Indo-Europese familiegeschiedenis aan
het hart te gaan, zoals Victor Ido (pseudoniem van Hans van de Wall, 1869-1948),
die meerdere literaire werken aan het Indo-pauperisme wijdde. In zijn roman De
paupers (1915) lijken Indo-Europeanen voortdurend het slachtoffer te worden van
de koloniale verhoudingen en wordt een maatschappelijke aanklacht geformuleerd
tegen de behandeling van kleine Indo's door de blanke heersende klasse. Zo heeft
het hoofdpersonage Boong de mond vol van discriminatie en uit hij kritiek op het
koloniale bestuur, dat de kleine Indo's toegang tot goed onderwijs zou ontzeggen en
de inheemse bevolking intussen (in het kader van de ethische politiek) beter zou
opleiden dan hen, waardoor zij op de arbeidsmarkt verdrongen worden:
ik heb 't altijd gemeen en onrechtvaardig gevonden, dat de totok's, die ons
in de wereld geschopt hebben, ons aan ons lot overlaten als we naar 'n
betrekking zoeken. In plaats nou òns te helpen, geven ze de baantjes weg
aan Chineezen en inlanders. Is dat eerlijk? 't Heet, dat ze ons met
Europeanen gelijk stellen, - dan moeten ze ons ook boven Chineezen en
inlanders verkiezen, als 't op 'n betrekking aankomt.21
In het verhaal lijken de maatschappelijke ontwikkelingen van dat moment dus een
belangrijke rol te spelen en wordt literatuur op het eerste gezicht ingezet om een
pleidooi voor Indo-Europeanen uit de koloniale onderklasse te houden. De
verhaalhandeling draait echter niet zozeer om het Indo-probleem, maar om Boongs
leven van vagebond, waardoor in de roman sprake is van een opmerkelijke paradox:
de antiracistische boodschap die aan de oppervlakte van het verhaal wordt
geformuleerd, wordt niet onderbouwd in de uitbeelding van de personages, die juist
bepaald wordt door geracialiseerde ideologieën. Hierdoor wordt het Indo-probleem
voorgesteld als een raciaal in plaats van als een sociaal probleem. Boong wordt
namelijk niet als het slachtoffer van koloniale maatschappelijke verhoudingen
gerepresenteerd, maar als actor die willens en wetens zijn eigen maatschappelijke
ondergang bewerkstelligt. Zo kan Boong, die bekendstaat om zijn bijzonder korte
lontje en terechtgestaan heeft voor moord, nergens een baan vinden. Hij schrijft dit
toe aan discriminatie, maar volgens de verteller heeft hij zijn marginale
maatschappelijke positie aan zichzelf te wijten:
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Waren zij [blanke werkgevers] aanvankelijk bereid hem aan te hooren nauwelijks sprak hij zijn naam uit, of ze lieten hem niet uitpraten, zeiden
dat er geen vacatures meer waren en beduidden hem dat hij kon gaan.
Ofschoon hij heel goed wist, waarom men hem overal afwees, trachtte hij
[...] zichzelf een andere oorzaak van die afwijzingen op te dringen: hij
was 'n Indo, en daarom wilden ze hem niet hebben!22
Vanaf het begin van de twintigste eeuw begon de koloniale samenleving steeds verder
te verhollandsen (een proces waarin het westerse langzaam maar zeker de sociale en
raciale norm werd en waarbij sprake was van een voortschrijdende segregatie en van
toenemend racisme van blanke Europeanen tegenover Indo-Europeanen).23 Hoewel
aan dit racisme telkens wordt gerefereerd, vinden wij in De paupers nauwelijks
voorbeelden hiervan. Eerder is sprake van het omgekeerde, waarbij de Indo-Europeaan
de blanke Europeaan hartgrondig haat. Boong beschikt volgens de verteller over een
‘ingeboren hekel aan totoks’, schrijft hun ‘vuile anonieme brieven’ en koestert een
‘gesmoorde haat jegens de totoks’, waarvan gesuggereerd wordt dat die vroeg of laat
tot uitbarsting moet komen in de vorm van een aframmeling of moord.24 Het gaat
hier niet om haatgevoelens die in hem gerezen zijn als gevolg van een discriminatoire
behandeling door zijn omgeving, maar om een aangeboren haat, die kennelijk in zijn
aard besloten ligt. Boong aardt namelijk naar zijn inheemse moeder en heeft zijn
‘kwalijk verborgen afkeer voor al wat totok was, [en] dat gemis van een drang naar
ontwikkeling’ van haar geërfd, waarmee zijn haatgevoelens en gebrek aan
maatschappelijke ambitie expliciet aan oosterse rasinvloeden toegeschreven worden.25
Ofschoon de grootvader van Boong het slachtoffer van blanke arrogantie genoemd
kan worden - hij wordt na jarenlange trouwe dienst bij zijn pensioen afgescheept met
een half glas champagne en een stevige handdruk van zijn baas - speelt de
verhaalhandeling zich af rond de rivaliteit tussen Boong en zijn neef, die hetzelfde
meisje beminnen. De loop der gebeurtenissen vindt zijn hoogtepunt in een crime
passionnel waarbij Boong zijn rivaal vermoordt. Niet zozeer staat dus de strijd om
het bestaan van de kleine Indo centraal, maar de strijd van Boong om een liefje. De
auteur schetst daarmee geen fraai plaatje van de moraal en zeden van de koloniale
onderklasse, die hier bovendien op biogenetische wijze geduid en aan een oosterse
afkomst toegeschreven worden. In dit verband is de naam van het hoofdpersonage
veelzeggend. Hij vertegenwoordigt een type: boong of boeng betekent ‘broer’ en
gold lange tijd als een algemene benaming voor een mannelijke Indo-Europeaan uit
de
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koloniale onderklasse.26 Hiermee wordt het beeld geschapen dat de kleine Indo
categorisch niet deugen wil. De ongunstige maatschappelijke verhoudingen voor
Indo-Europeanen lijken slechts een voetnoot in het verhaal.

Victor Ido (pseudoniem van Hans van de Wall). Collectie KITLV.

Opmerkelijk is dat de roman het lijkt te willen opnemen voor de Indo-pauper,
maar hem uiteindelijk een slechte dienst bewijst door van hem zo'n negatief beeld
te schetsen. Dit leidt tot de vraag waarom Ido, wiens moeder uit een milieu van kleine
Indo's stamde waardoor hij hun leefwereld en maatschappelijke omstandigheden
gekend moet hebben, de Indo-pauper op dusdanige wijze verbeeldt.27 Een dergelijke
literaire beeldvorming demonstreert de macht en kracht van ras-ideologieën, die de
perceptie van de kleine Indo voor schrijvers bepaald hebben. Hierbij kan de lezer
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zich afvragen wiens koloniale werkelijkheid in de literatuur gerepresenteerd wordt,
iets wat ons brengt bij een centrale vraag uit de postkoloniale literatuurwetenschap:
kan het subalterne subject (voor zichzelf) spreken?28 Het antwoord daarop is een
volmondig nee. De koloniale onderklasse representeert niet zichzelf, maar wordt
gerepresenteerd door een intellectuele elite, waartoe onder meer schrijvers gerekend
worden. De visie van de kleine Indo bereikt de lezer niet, het is de intellectuele elite
die schrijft en het beeld van hem bepaalt. Ido bekrachtigt hiermee de bestaande
beeldvorming van Indo-Europeanen, waarin niet alleen ideologieën over ras maar
ook over klasse een bepalende rol spelen.

Indo-Europeanen en postkoloniaal Nederland
Indische romans uit het postkoloniale tijdperk vormen een literatuur in ballingschap,
een diasporische literatuur, die voortkomt uit een land van herkomst dat niet meer
bestaat, en een land van aankomst waarin Indo-Europeanen als allochtonen beschouwd
en behandeld werden. In deze literatuur speelt de zogenoemde Tweede generatie,
die aan het begin van de jaren tachtig debuteerde en waartoe bijvoorbeeld Marion
Bloem (1952-), Ernst Jansz (1948-) en Adriaan van Dis (1946-) gerekend worden,
een beeldbepalende rol. Hun literaire teksten zijn opvallend vaak autobiografisch
van aard in zoverre de levensloop van de hoofdpersonen sterke overeenkomsten
vertoont met die van de auteurs en personages vaak dezelfde (voor)naam,
gezinssamenstelling en familiegeschiedenis als de schrijvers hebben. Hierdoor wordt
de suggestie gewekt dat het om meer dan literatuur gaat: tweede-generatieauteurs
vertellen over hun jeugd en beschrijven hoe het is om op te groeien in postkoloniaal
Nederland met door oorlog en repatriëring getekende ouders.
In de eerste plaats vormen de verhalen van de Tweede generatie een verslaglegging
van hun zoektocht naar een eigen identiteit, zoals Scherven van Smaragd (1983) van
Jill Stolk (1949), een novelle die verscheen in een periode waarin een nieuwe generatie
Indo-Europeanen onderzocht wat Indië voor hen betekende en in hoeverre er sprake
kon zijn van een Indische identiteit in postkoloniaal Nederland.29
Tweede-generatieauteurs hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het in beeld
brengen van en vormgeven aan deze identiteitsproblematiek. Het zal de lezer niet
verbazen dat geracialiseerde ideologieën uit de literaire representatie van
Indo-Europeanen zijn verdwenen, wat overigens niet betekent dat racisme geen rol
speelt en dat personages niet met geracialiseerde ideologische voorstellingen te maken
krijgen. Jill uit
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Scherven van smaragd moet bijvoorbeeld tot haar ongenoegen steevast op het
schoolplein Moriaantje uit het gelijknamige kinderliedje spelen, omdat zij het dichtst
bij de definitie ‘zo zwart als roet’ komt.30
In postkoloniaal Nederland is ‘Indisch’ aanvankelijk een negatief-geconnoteerde
culturele toeschrijving, die met assimilatie bestreden kan worden. Assimileren
betekent voor eerste-generatie personages vaak meer dan zich aanpassen aan de
Nederlandse cultuur: zij willen spreekwoordelijk roomser dan de paus worden.
‘Indisch’ wordt gelijkgesteld aan een minderwaardigheidscomplex. Zo blijkt de vader
van Jill ‘niet trots [...] op het feit dat hij Indisch was’ en op een dag krijgt zij van
hem te horen: ‘Doe maar goed je best op school. Zorg maar dat je de beste bent, als
Indische’.31 Jill daarentegen is zich tot dan toe nooit van haar Indische afkomst bewust
geweest: ‘Wat had hij nou gezegd. Ik moest niet m'n best doen op school omdat ieder
kind dat nu eenmaal als taak had, nee, ik moest de beste zijn omdat ik een Indische
was’.32 Zij is uiterst verontwaardigd en vindt dat haar ouders haar een probleem
opdringen:
Het is niet goed om Indisch te zijn. Waarom weten we niet. Het is gewoon
zo. Het is niet goed. Indisch zijn betekent minder zijn, dus daarom moet
je meer presteren om het gebrek te compenseren. En tegelijk wist ik dat
het niet waar was. En tegelijkertijd wist ik dat het wel waar was, omdat
sommige mensen het vonden en jij de gedachten van die mensen niet kon
veranderen. Op een bepaalde manier was een leugen tot waarheid
verworden.33
Tot haar grote ontsteltenis behoren haar ouders eveneens tot die mensen die in die
‘leugen’ geloven.
De Tweede generatie zoekt meestal niet haar heil in assimilatie. Zo wordt in
Scherven van smaragd de mogelijkheid van hybriditeit verkend. De titel is in dit
verband veelzeggend: Indië is uiteengespat en de hoofdpersoon vindt in postkoloniaal
Nederland slechts scherven van (de voormalige gordel van) smaragd. Die scherven
vormen tezamen puzzelstukjes van haar Indische familiegeschiedenis, maar vallen
niet allemaal op hun plaats, waardoor een fragmentarisch en pluriform beeld ontstaat
op basis waarvan Jill haar identiteit moet bepalen. Hoewel zij onder het assimilatiejuk
opgroeit, gaat zij als adolescent juist haar ‘gemengde’ afkomst benadrukken. Wie
zich assimileert, wordt in haar ogen een identiteitsloze.34 In de slotscène bereidt Jill
een maaltijd die uitdrukking geeft aan haar hybride identiteit, omdat het gerecht
Indonesisch noch Hollands smaakt, maar ‘als een evenwichtig mengsel. Het smaakt
Indisch’.35
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Omslag van Jill Stolk, Scherven van smaragd (1983).

In haar ogen is ook haar Indische vader in de loop der jaren ‘Nederlandser’ en
haar hypergeassimileerde moeder ‘Indischer’ geworden.36 In hen heeft dus eveneens
een hybriditeitsproces postgevat, hetgeen in de roman tevens het failliet van de
assimilatiepolitiek aanduidt. In de roman wordt hybriditeit dus uitgebeeld als een
proces dat onontkoombaar plaatsvindt, waarbij een Indische afkomst zich niet laat
verloochenen. Deze voorstelling refereert aan koloniale denkbeelden over
rasvermenging. In de koloniale bellettrie geldt: als in een Europese familie eenmaal
een geracialiseerde grens is overschreden, dan is het nageslacht onmiskenbaar en
onherroepelijk ‘oosters’, en die oosterse erfenis laat zich vroeg of laat gelden (vrijwel
altijd in negatieve zin).37 Deze beeldvorming wordt door Stolk omgedraaid, waarbij
‘Indisch’ een positief-geconnoteerde, emancipatoire uitwerking krijgt.
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In de tweede plaats hebben tweede-generatieauteurs een grote rol gespeeld in het
aanschouwelijk maken van de oorlog in Indië en de nasleep daarvan. Hun romans
en verhalen vormen een vastlegging van herinneringen aan de gebeurtenissen rond
de Japanse bezetting en de dekolonisatie van Indonesië van de Eerste generatie (die
lange tijd over haar ervaringen heeft gezwegen). Zij schetsen een naoorlogs
maatschappelijk klimaat waarin oog noch oor is voor de Indisch-Nederlandse situatie.
Zo wordt, tot grote frustratie van Jill uit Scherven van smaragd, aan de oorlog in
Indië volstrekt voorbijgegaan. Er is bijvoorbeeld op school geen plaats voor de
Japanse bezetting:
terwijl iedereen in spanning naar de bekende verhalen luisterde over houten
fietsbanden, tulpenbollen, dappere verzetsstrijders en pulphachee (iedere
onderwijskracht had z'n eigen variatie op deze thema's), piekerde ik verder.
[...] wat dachten ze wel, die onderwijzers. Ze dachten dat ze alles van de
oorlog wisten, maar ze zagen iets over het hoofd. Ze hadden het nooit over
de oorlog van mijn vader. [...] Dat verhaal kenden ze niet. Mijn vaders
oorlog had veel langer geduurd dat die ene hongerwinter waar iedereen
zo over riep.38
Bovendien is de oorlog niet voorbij voor diegenen die hem hebben meegemaakt. Dat
geldt ook voor de vader van Jill, die als gevolg van zijn oorlogstrauma's aan
‘vulkanisme’ (onvoorspelbare en oncontroleerbare woede-uitbarstingen) lijdt:
Wiens vader had zoveel oorlog doorstaan dat deze eigenlijk nog in z'n
binnenste doorwoedde, van tijd tot tijd als een vulkanische uitbarsting,
even onverwacht als hevig, z'n weg naar buiten vond om de omgeving te
overspoelen met een essence van dreiging en machteloosheid? [...]
Gevestigde vrede? Reken maar van niet. De oorlogsdreiging hing ons
dagelijks boven het hoofd.39
Uit tweede-generatieromans blijkt dat het Indische oorlogsleed doorwerkt in de
Tweede generatie. Het oorlogsverleden van de ouders (met name dat van de Indische
vader) resulteert in een hardvochtige opvoeding, waaraan geen van de
tweede-generatiepersonages warme herinneringen bewaart.40 In de proloog van
Scherven van smaragd stelt Jill bijvoorbeeld dat zij wil laten zien ‘hoe het is om een
met vier jaar krijgsgevangenschap belaste vaderfiguur te hebben, die z'n frustraties
op z'n kind botviert’.41 Hier profileert het naoorlogse hoofdpersonage zich dus expliciet
als Indisch oorlogsslachtoffer.
De literatuur van de Tweede generatie kan opgevat worden als een vorm van, zoals
dat in de postkoloniale literatuur- en cultuurwetenschap heet, terugschrijven (au-
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teurs die vanuit een gemarginaliseerde positie in de taal van de culturele machthebber
een kritisch perspectief bieden op het kolonialisme en/of de nasleep ervan).42

E. du Perron, twintig jaar oud, in Tjandi Sewu. Collectie Literatuurmuseum.

Hun literaire representaties vormen een correctie op het maatschappelijke beeld van
de ogenschijnlijk zo gemakkelijk en succesvol verlopen integratie van
Indo-Europeanen.43 Bovendien verschijnen deze teksten in een periode waarin de
emancipatoire strijd om de erkenning van Indisch oorlogsleed een hoogtepunt bereikte
en de
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Indische literatuur een bloeiperiode doormaakte.44 Literatuur lijkt een belangrijke rol
gespeeld te hebben in het creëren van maatschappelijk draagvlak voor Indische
kwesties. Een speciale rol is weggelegd voor auteurs met een Indo-Europese
familiegeschiedenis, omdat zij voor het eerst expliciet Indo-Europese ervaringen
invoelbaar hebben gemaakt voor een groot (lezers)publiek.

Besluit. Een wereld van verschil?
De lezer vraagt zich intussen wellicht af wat dergelijke literaire representaties nu
eigenlijk voor de perceptie van Indo-Europeanen betekenen. De Indische bellettrie
ontwikkelde zich, in de woorden van Rob Nieuwenhuys, als een zogenoemde brief
naar huis.45 Het leeuwendeel van deze literatuur werd in Indië door ambtenaren,
planters, huisvrouwen en andere ervaringsdeskundigen geschreven om op die manier
de achterblijvers in het moederland te informeren over het koloniale leven. Zo werd
het leeuwendeel van de literatuur uit Indië bij een Nederlandse uitgever en voor een
Nederlands lezerspubliek uitgegeven.46 De nadruk in deze teksten lag dan ook niet
zozeer op literaire aspecten, maar op een realistische weergave van de koloniale
samenleving. Lezers verwachtten van Indische romans dat zij verslag deden van het
reilen en zeilen in de kolonie. Schrijver E. du Perron (1899-1940) verzuchtte
bijvoorbeeld over de ‘typies-Indiese lezer’ dat hij ‘in een koloniale roman bovenal
toestanden [wenst] te leren kennen; nòg liever, toestanden te herkennen’.47 Daarnaast
was destijds de Nederlandse literaire kritiek van mening dat de Indische roman een
‘niet-literair karakter’ had en stelden literatuurcritici dat ‘het genre zo'n onverbloemd
beeld van de [Indische] werkelijkheid’ gaf.48
De Indische literatuur is dus geen fictie die niets met de buitenwereld heeft uit te
staan, maar vormt een belangrijk vehikel voor de verbreiding van (ideologisch
geladen) denkbeelden. Deze literatuur werd gezien als een bron van kennis en speelde
daarom een belangrijke rol in de beeldvorming van Indië.49 Zij brengt in de koloniale
periode de ingebeelde westerse angst voor ‘rasvermenging’ door middel van
Indo-Europese personages tot leven en geeft in het postkoloniale tijdperk de Indische
gemeenschap in postkoloniaal Nederland een stem door haar visies en ervaringen
onder de aandacht te brengen van het grote publiek. Literatuur is hier een speciale
vorm van representatie: zij dient als medium om de Indische problematiek te
verkennen en er (mede) vorm aan te geven. De Indisch-Nederlandse letterkunde is
dus een geëngageerde literatuur die in een voortdurende wisselwerking met haar
cultuurhis-
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torische context staat. Onderzoek naar literaire representaties van Indo-Europeanen,
evenals dat naar de werking van discoursen die hierin een rol spelen, verdient daarom
niet alleen vanuit literatuurwetenschappelijk, maar ook vanuit maatschappelijk
oogpunt aanbeveling. Ik hoop hieraan met mijn onderzoek een innovatieve bijdrage
geleverd te hebben.
Tot slot, de lezer heeft nog een antwoord te goed. In deze bijdrage heb ik enkele
casussen uit mijn onderzoek uitgelicht: drie Indo-Europese stemmen, om te zien in
hoeverre zij ingrijpen in de bestaande (negatief geconnoteerde) beeldvorming van
Indo-Europeanen en in hoeverre zij de (post)koloniale wereld op een andere manier
vertolken. Het antwoord op die vraag is meerduidig: schrijvers maken vaak gebruik
van bestaande beeldvorming; soms om die te reproduceren; soms om die te nuanceren
door alternatieve interpretaties te geven; soms om die radicaal om te draaien en er
een nieuwe emancipatoire invulling aan te geven.
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Voorvechter van de Indische gemeenschap?
Toe-eigening van en kritiek op Tjalie Robinson
Lisanne Snelders
Tjalie Robinson (pseudoniem van Jan Boon, 1911-1974) is zowel tijdens zijn leven
als na zijn dood voorgesteld als een typische vertegenwoordiger van de Indische
identiteit en als boegbeeld van de Indische gemeenschap, als een voorvechter van
Indisch Nederland. Dat is niet heel verwonderlijk, want hij heeft het nodige werk
verzet en zich als voorman geprofileerd: hij was de man achter het Indische tijdschrift
Tong Tong, richtte mede de Pasar Malam Besar op en schreef artikelen, columns en
verhalen met Indo-Europese personages in de hoofdrol (ook onder zijn heteroniem
Vincent Mahieu). Lizzy van Leeuwen stelt in haar geschiedenis van de Indische
cultuur in Nederland Ons Indisch erfgoed (2008) dan ook dat hij ‘een haast
legendarische en onomstreden status binnen de hedendaagse Indische circuits en
kringen van Nederlandse Indiëkenners’ geniet en dat de ‘canonisering van de
Indocultuur voor het overgrote deel aan “Tjalie” kan worden toegeschreven’.1 Toch
was er, tijdens en na zijn leven, ook kritiek op Tjalie Robinson, op het beeld van de
Indische identiteit dat hij uitdroeg en op zijn ideeën over (het verzet tegen) assimilatie
en integratie.
In dit artikel wil ik ingaan op de manier waarop Robinson door anderen is ingezet
om de ‘Indische identiteit’ te construeren. Ik bespreek daartoe de connotaties van
het beeld van Robinson als (voor)vechter, en de kritiek die op Robinson en zijn werk
is geuit. Zowel door middel van lof als door middel van kritiek is Robinson namelijk
gebruikt om de ‘Indische identiteit’ vorm te geven. Door een nuance aan te brengen
in het beeld van Robinson als onbetwiste voorman krijgen we meer zicht op de
onderhandelingen die over de invulling van de ‘Indische identiteit’ zijn gevoerd. In
het bijzonder zal ik ingaan op een brochure uit 1966 van W.F.A. Hakker, getiteld
Tong Tong. Het enige Anti-Nederlandse blad ter wereld (1966), die zeer kritisch is
jegens Robinson.
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Jan Boon op de Pasar Malam, begin jaren zestig. Fotocollectie L. Boon-Van Zele. Collectie IISG.

Culturele identiteit en toe-eigening
Om de constructie van Tjalie Robinson als voorman van de Indische gemeenschap
en daarmee als voorvechter van de Indische identiteit te begrijpen, is het zinvol om
kort stil te staan bij het begrip ‘culturele identiteit’. Culturele identiteit is geen essentie
die een bepaalde groep mensen deelt, maar draait, zo legt Stuart Hall uit, om het
innemen van een bepaalde positie ten opzichte van historische en politieke discoursen,
om positioning. Hall kent daarbij een belangrijke rol toe aan de herinnering, die
wordt ingezet in het proces van identiteitsvorming. Hall omschrijft culturele identiteit
als volgt:
It is always constructed through memory, fantasy, narrative, and myth.
Cultural identities are the points of identification, the unstable points of
identification or suture, which are made, within the discourses of history
and culture. Not an essence but a positioning. Hence, there is always a
politics of identity, a politics
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of positioning, which has no absolute guarantee in an unproblematic,
transcendental ‘law of origin’.2
Robinsons positionering als een ‘Indische’ auteur is te begrijpen als een politics of
positioning, waarbij hij veelvuldig gebruikmaakt van herinneringen, verhalen en
mythes. Herinneringen aan het leven van de ‘Europeanen’ (met name de
Indo-Europeanen onder hen) in Nederlands-Indië maken een belangrijk onderdeel
uit van zijn politiek. Hij riep bijvoorbeeld op om foto's van de koloniale tijd naar
zijn tijdschrift Tong Tong te sturen en ook in zijn eigen werk haalt hij herinneringen
op aan het leven in Nederlands-Indië.3 Daarmee legde hij de basis voor een
herinnerings-gemeenschap.4 Zowel de herinneringen als de mythes stonden in dienst
van Robinsons grotere project van positionering, waarbij hij een eigen identiteit
formuleerde voor Indo-Europeanen en streed voor hun acceptatie (en die van witte
Indische Nederlanders) in de Nederlandse maatschappij - niet door assimilatie, maar
met behoud van de eigen identiteit.5
Niet alleen Robinson zelf construeerde identiteit door deze politics of positioning,
ook anderen hebben zijn werk en ideeën ingezet, ofwel toegeëigend, om dat te doen.
Literatuurwetenschapper Ann Rigney definieert toe-eigening als het proces waarbij
mensen met teksten, herinneringen of personen aan de slag gaan en die gebruiken
‘to meet their own ideological, aesthetic, and creative needs’.6 Dat kan door middel
van adaptaties naar een ander medium (zoals een boekverfilming), maar ook door
ideeën in een bepaalde context te plaatsen of door teksten op een bepaalde manier
te interpreteren. Door toe-eigening kunnen bepaalde elementen uit een tekst nadruk
krijgen of kunnen teksten opgeladen worden met nieuwe betekenissen. In het geval
van Robinson is niet alleen zijn (literaire) werk op verschillende manieren
toegeëigend, maar ook zijn persoon, als maatschappelijke figuur. Zowel het positief
inzetten van Robinson als de kritiek op hem en op zijn ideeën beschouw ik als vormen
van toe-eigening. Samen laten ze immers een proces van onderhandeling zien, in dit
geval over de vraag wat de Indische culturele identiteit is en hoe die ingevuld zou
moeten worden.

Robinson als (voor)vechter
In de herinnering aan Tjalie Robinson als de voorman van de Indische gemeenschap
is de figuur van de ‘vechter’ of ‘bokser’ een terugkerend beeld. Niet alleen was Tja-
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lie Robinson volgens zijn weduwe Lilian Ducelle - die na zijn dood in 1974 over
zijn culturele erfenis waakte - zelf een verdienstelijk bokser geweest, het gevecht is
ook een metafoor geworden voor Jan Boons leven en de strijd die hij als Tjalie
Robinson met de buitenwereld voerde om alles wat volgens hem Indisch was.7 Zo
schrijft Wim Willems in zijn biografie over Robinson een stuk over diens dood onder
het kopje ‘De Indische bokser gevloerd’ en gaf hij de door hem verzamelde brieven
van Robinson in 2009 de titel Schrijven met je vuisten mee.8 Bert Paasman schreef
dat Jan Boon ‘streed op vele fronten als een ware kampioen vijfkamp’.9 De kleine
tentoonstelling over hem in het (toen nog) Letterkundig Museum opende in 2011
met de opmerking dat ‘de als Tjalie Robinson en Vincent Mahieu bekend geworden
Jan Boon [...] wel de Muhammed Ali van de Nederlandse letterkunde [wordt]
genoemd’.10 Willem Ottenspeer noemt hem inderdaad zo in zijn bespreking van
Robinsons brieven en merkt op dat ‘Tjalie [...] nu eenmaal een vechter [was], berusting
zat niet in zijn genen’.11

Omslag van Gerilja, Lijfblad voor zelfbehoud (1955). Kopie exemplaar Literatuurmuseum.

In deze herinnering aan Robinson dienen de diverse sport- en vechtmetaforen om
de nadruk te leggen op Robinsons rol in de culturele herinnering aan Nederlands-Indië.
Robinson wilde de geschiedenis van Indo-Europeanen omvormen tot een verhaal
om trots op te zijn, waarmee hij zich verzette tegen de assimilatie die door Nederland
werd verlangd. Robinson wordt als een belichaming van die strijd gezien - een
masculien geconnoteerd beeld dat aansluit bij de manier waarop Robinson zelf
verschillende masculiene figuren inzette en koppelde aan de Indische identiteit, zoals
de bokser (of straatvechter), de motorrijder en de jager.12 Ook gaf de slagzin van zijn
tijdschrift Tong Tong uitdrukking aan een dergelijke vechtersmentaliteit: ‘poekoel
teroes’, wat zoveel betekent als ‘doorgaan met vechten’, evenals de titel van Robinsons
eigen tijdschrift Gerilja, met als ondertitel ‘lijfblad voor zelfbehoud’.

Indische Letteren. Jaargang 33

352

‘Poekoel Teroes’. Uitsnede uit omslag van Tong Tong. Archief Moesson.

Omslag Tjalie Robinson. De stem van Indisch Nederland (1994).

Het beeld van Robinson als ‘vechter’ tegen assimilatie en daarmee als
vertegenwoordiger van de Indische gemeenschap is dominant geworden in de
herinnering aan Tjalie Robinson. Edy Seriese, die veel schreef over Robinson en die
het Indisch Wetenschappelijk Instituut (IWI) oprichtte, is positief over Robinsons
ideeën over de Indische identiteit en ziet deze als uitkomst van een strategie.13 In
1994 merkte ze op dat Robinson mythes bouwde, maar dat die niet representatief
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waren voor ‘het’ leven van ‘Indo's’. Volgens Seriese zijn de mythes van Robinson,
ook al zijn ze niet representatief voor alle ‘Indo's’, emancipatoir bedoeld. Ze schrijft:
Boon bouwde een mythe met ingrediënten uit het Indo-leven: de jacht
(Tjoek), het boksen (Little Nono) en het motorrijden. [...] De mythe van
Boon is dan ook niet voor anderen bedoeld, maar voor de Indo's zelf. Om
te laten zien wat ze waard waren, en daarin te geloven. Want wie altijd
hoort dat-ie niet meer mag bestaan, vanwege de lagere orde van dat bestaan,
die gelooft dat op den duur zelf. Jan Boon niet. Hij werd daarom
mythebouwer van beroep.14
Seriese waardeert deze mythes dus als een strategie die een bepaald doel dient. Dat
sluit aan bij Stuart Halls idee, dat ik hierboven aanhaalde, dat mythes cruciaal zijn
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in de politics of positioning die het formuleren van een culturele identiteit is.
Desalniettemin sluit haar lezing aan bij de ondertitel van het symposium over
Robinson datzelfde jaar, ‘Tjalie Robinson, de stem van Indisch Nederland’, waarin
Robinson als een vertegenwoordiger van een hele gemeenschap wordt voorgesteld.

Robinson als ‘anti-Belanda’ en ‘antisocialist’
Hoewel Robinson dus bekendheid heeft gekregen als een vertegenwoordiger van de
Indische gemeenschap en heeft bijgedragen aan het beeld van de Indische identiteit,
kon hij tijdens zijn leven niet alleen op bijval rekenen. Hij werd er, zo schrijft Wim
Willems in zijn biografie, door sommige Indische Nederlanders van beschuldigd
‘anti-Nederlands’ te zijn en de kant van Soekarno te hebben gekozen.15 Toen Robinson
aan het begin van de jaren zestig terugkeerde uit de Verenigde Staten, kwam hij
onder vuur te liggen. Volgens Rob Nieuwenhuys, die over het algemeen veel
waardering had voor Robinson en zijn inspanningen om de Indische gemeenschap
onder de aandacht te brengen, zou hij zich te fel hebben opgesteld en zich vervreemd
hebben van zijn lezers. In zijn reisbrieven had Robinson zich namelijk niet erg positief
uitgelaten over Nederland en over de volgzame mentaliteit van de Hollandse massa,
die volgens hem in contrast stond met de Amerikaanse vindingrijkheid en
zelfstandigheid.16 Ook had Nieuwenhuys kritiek op het feit dat Robinson in zijn
enthousiasme voor de Verenigde Staten geen oog had voor de discriminatie in dat
land. Nieuwenhuys was bang dat Robinson hiermee zijn aanhang binnen de
gemeenschap zou verliezen.17 Lezers van Tong Tong lieten hun ongenoegen ook
blijken in ingezonden brieven, en bij terugkomst uit Amerika merkte Robinson, in
de woorden van Willems, op ‘dat er van alle kanten lastercampagnes tegen hem
waren gestart’.18 Deze ‘lastercampagnes’ waren in Willems' interpretatie met name
het gevolg van het feit dat Robinson veel verschillende activiteiten had ontplooid en
dat het onmogelijk was geworden om ‘continu op alle fronten tegelijk te presteren’.19
Een voorbeeld van de kritiek op Robinson is een brochure uit 1966 van W.F.A.
Hakker.20 De kritiek in het stuk richt zich niet op Robinsons gebrekkige aandacht
voor de gemeenschap, maar is fundamenteler: Hakker bekritiseert Robinsons ideeen over de positie van ‘Indo-Europeanen’ en zijn achterliggende politieke idealen.
Voor dat laatste is in het beeld van Robinson als voorman en in de academische
studies over Robinson relatief weinig aandacht; de nadruk ligt daarin op Robinsons
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belang voor de emancipatie van de groep Indo-Europeanen, zonder dat Robinsons
onderliggende politiek-economische oriëntatie wordt uitgediept.

Omslag van de brochure van W.F.A Hakker.

Reactie op Hakker in Tong Tong, 30 november 1966, p. 9.

Het stuk betreft een gestencild betoog van circa dertig pagina's getiteld Tong Tong.
Het enige Anti-Nederlandse blad ter wereld (1966). Hakker was jurist en was als
Inspecteur van Financiën bij het gouvernement werkzaam geweest. Hij kwam daarmee
uit een heel andere hoek dan Robinson, en waarschijnlijk ook uit een hogere klasse.21
De brochure was in eigen beheer uitgegeven en werd blijkens een mededeling in
Tong Tong bij (enkele) abonnees in de brievenbus gedaan. De redactie schrijft
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namelijk dat ze een bezorgd telefoontje van een abonnee had ontvangen die zich
afvroeg wat ze met de brochure aan moest. Vooral niets, luidde het advies: ‘Niets.
De man is jurist en kent de mazen van de wet uitstekend. Er komt zoveel in de bus
dat wij niet lusten. Gooi het weg!’22
In de brochure wordt Tong Tong, met name in de persoon van Tjalie Robinson,
stevig bekritiseerd, omdat er ‘rassen-discriminatie en fascisme’ uit zouden spreken.23
De auteur richt zich niet op een grote Nederlandse lezerskring, maar wil met name
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gehoord worden binnen de Indische gemeenschap, die hij voor Robinson meent te
moeten waarschuwen. De tekst is niet heel helder opgedeeld, maar de kritiek valt
min of meer uiteen in twee punten. Het eerste heeft betrekking op Tjalie Robinsons
houding ten aanzien van Nederland en op zijn begrip van identiteit. Het tweede gaat
over Robinsons politieke oriëntatie. In beide gevallen verwijt Hakker Robinson zijn
lezers te indoctrineren met foute denkbeelden. Daarbij positioneert Hakker zichzelf
nadrukkelijk als ‘Indo’:
Ik wil in het bijzonder verstaan en begrepen worden door die grote groep
van mijn mede-Indo's, die geestelijk het minst weerbaar is tegen Tjalie's
indoctrinatie met blandahaat [haat tegen Nederland/Nederlanders, L.S.],
met asociale, antisocialistische en met crypto fascistische uitingen; het is
de groep die in hypnose is van het trommelvuur van zijn woord-terreur.24
Wat betreft het eerste punt stelt Hakker dat er bij Robinson een omslag waar te nemen
is: waar hij eerst nog een ‘Indische NEDERLANDER’ was die het koloniale verleden
verheerlijkte (door middel van ‘kritiekloze portrettering van diverse “empire builders”
die “ons” Indië hebben groot gemaakt’ bijvoorbeeld), zou hij zich vanaf de zesde
jaargang meer als antikoloniaal zijn gaan profileren.25 Dit ging volgens Hakker hand
in hand met het opkomen van het bewustzijn ‘Indo’ te zijn en de eerder genoemde
groeiende rancune tegen Nederland.
Hakker is dus niet te spreken over Robinsons verheerlijking van het koloniale
verleden - die volgens hem onder meer vorm krijgt in sentimentele herinneringen maar ook met de formulering van de Indo als ‘authentiek subject’ blijkt Hakker
moeite te hebben.26 Hoewel hij stelt dat hij hierover zelf geen wetenschappelijk
oordeel kan vellen, haalt hij diverse bronnen aan die kritisch zijn op het gebruik van
raciale categorieën in het algemeen en het gebruik van ‘gemengdbloedigheid’ als
bepalende eigenschap van de Indo in het bijzonder.27 Hakker refereert hierbij onder
meer aan de socioloog W.F. Wertheim, die had gesteld dat ras een sociale constructie
is.28 Niet alleen op conceptueel niveau vindt Hakker het formuleren van een
‘Indo’-identiteit problematisch, maar ook op historisch niveau. Hij stelt dat de ‘Indo's’
in de koloniale hiërarchie nooit een tussenpositie hebben ingenomen, maar zich met
de koloniale (witte) machthebber hebben geassocieerd. Ter illustratie haalt hij de
oprichting van het I.E.V. (Indo-Europeesch Verbond) in 1919 aan, een sociaal
maatschappelijke organisatie die tot doel had Indo-Europeanen in Nederlands-Indië
te vertegenwoordigen en te verenigen. Het I.E.V. streefde naar de onafhankelijkheid
van Indonesië, maar wel met een blijvende invloed van Nederland en met een
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belangrijke positie voor Indo-Europeanen.29 Hakker is kritisch over de manier waarde
de organisatie de positie van Indo-Europeanen formuleert:
[Het] I.E.V. heeft de Indo's samengebundeld als groep structurerend tussen
blanken ener- en Indonesiërs anderzijds. Tussen blank en bruin, maar dan
zo ver mogelijk van de Indonesiërs wèg en zo dicht mogelijk opgeschoven
naar de blanke kant.30
Verderop generaliseert Hakker dit door te stellen dat ‘overal ter wereld de halfbloed’
last heeft van ‘superioriteitswaan’ en ‘ongevoelig [is] voor de wereld van de getinte
volbloed’.31 Ook Robinson zou volgens Hakker lijden aan superioriteitswaan, wat
zou blijken uit zijn columns, waarin hij een gebrekkige kennis van de leefwereld van
de Indonesiërs tentoon zou spreiden. Tegelijkertijd zou Robinson een grote rancune
jegens Nederland hebben.32
Het tweede punt van kritiek heeft betrekking op Robinsons politiek-economische
positie. Robinson zou volgens Hakker, die zichzelf, impliciet, als socialist lijkt te
positioneren, reactionair en antisocialistisch zijn. Dat blijkt met name uit Hakkers
evaluatie van Robinsons stukken over de Verenigde Staten, waarin Robinson erg
positief is over de manier waarop de maatschappij aldaar is georganiseerd: mensen
kunnen er zichzelf zijn, zijn gelijk ongeacht hun ras en iedereen kan er zijn eigen
broek ophouden (ook zonder ‘social securities’, die in Nederland en Europa zo
belangrijk worden gevonden, functioneert het land goed). Hakker verwijt Robinson
naar aanleiding daarvan, net zoals Nieuwenhuys had gedaan, een gebrek aan ‘sociaal
inzicht’, aangezien hij niet in zou zien dat de wijken waar hij zo enthousiast over is,
eerder getto's zijn waar rassendiscriminatie een grote rol speelt.33 Daarnaast leest
Hakker bij Robinson een verheerlijking van het consumentisme, romantisering van
armoede en kritiek op het communisme.
De vechtersmentaliteit van Robinson keert ook bij Hakker terug, maar krijgt een
aanzienlijk minder positieve invulling. Volgens Hakker heeft Robinson met zijn
nadruk op het maatschappelijke ‘vechten’ te weinig aandacht voor sociale
ongelijkheid. Het idee dat je door hard te werken en door te vechten van een
‘underdog’ een ‘upperdog’ kunt worden, zoals Hakker Tjalie Robinson citeert, past
niet bij Hakkers idee over hoe de maatschappij werkt.34
Tot slot kan nog een derde punt van kritiek worden onderscheiden, dat betrekking
heeft op Robinsons imago. Hakker meent dat Robinson zich op laat hemelen door
zijn lezers en dat hij geen tegenspraak duldt. Hakker refereert aan een lezersbrief in
Tong Tong, waarin een mevrouw Robinson vergelijkt met Mozes. Hakker merkt
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op: ‘Ongegeneerd laat Tjalie deze bijna-blasfemie, gretig aanvaard aureool om zijn
image, afdrukken.’35 Hakkers kritiek betreft dus ook de self-fashioning van Robinson
als voorman van de Indische gemeenschap.

Tot slot. Indische identiteit in onderhandeling
De brochure die ik hierboven heb besproken, belicht kortom de ‘vechter’ Robinson
vanuit een ander perspectief dan dat wat dominant is geworden. Hakker bekritiseert
Robinsons ideeën over Indische identiteit en de nostalgie en rechtse politiek die daar
volgens hem aan ten grondslag ligt. Hakker wijst niet geheel af dat er zoiets bestaat
als de ‘Indo’ of een Indische identiteit, maar kan zich niet vinden in de manier waarop
Robinson die identiteit invult en propageert. Dat doet Hakker vanuit een positie die
mede bepaald is door zijn eigen linkse politieke opvatting, en zijn eigen
maatschappelijke positie, waarmee zijn brochure een voorbeeld is van toe-eigening
van de figuur Robinson. Ongeacht of Hakker hier gelijk of ongelijk heeft, zijn tekst
biedt wel aanleiding om nader onderzoek te doen naar de manier waarop Robinsons
politieke idealen en zijn ideeën over de Indische identiteit en de positie van
Indo-Europeanen in de Nederlandse maatschappij elkaar onderling hebben beinvloed
- een aspect dat in de herinnering aan en de studie van Robinson als voorman
nauwelijks een rol speelt.
Hoewel Tong Tong. Het enige anti-Nederlandse blad ter wereld waarschijnlijk
een kleine verspreiding kende, schetst de tekst wel een tegenbeeld tegenover het
beeld van Robinson als ‘stem van Indisch Nederland’. Teksten als die van Hakker
laten daarmee zien dat wat als ‘Indisch’ wordt beschouwd, geen vast gegeven is,
maar een proces van onderhandeling en een ‘politiek van positionering’.
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2 Hall 2003, p. 237.
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familiegeschiedenis werden, mits ze door hun vader waren erkend, tot de juridische categorie
van ‘Europeanen’ gerekend. Deze mensen worden veelal Indo-Europeanen of Indo's genoemd,
een term die aanvankelijk een negatieve connotatie had, maar ook als positieve zelfidentificatie
kan functioneren. De mensen die na de dekolonisatie vanuit Indonesië naar Nederland kwamen
(de repatrianten) werden Indische Nederlanders genoemd, waarmee zowel Indo-Europeanen
als witte Europeanen (ook wel totoks genoemd) worden aangeduid.
4 Pattynama 2012.
5 Op de complexiteit van het idee van ‘gemengdbloedigheid’ en de raciale connotaties ervan, ga
ik hier niet nader in. Zie daarvoor onder meer Boudewijn 2016, Dewulf 2007 over Robinson
en ‘hybriditeit’ en mijn nog te verdedigen en te verschijnen proefschrift.
6 Rigney 2012, p. 12.
7 Ducelle in Abrahams 1992. Lizzy van Leeuwen schrijft in haar boek Ons Indisch erfgoed over
de rol van Ducelle in het beheren van Robinsons erfgoed. Tjalie Robinson was voor Ducelle
de verpersoonlijking van de Indische cultuur (p. 109). Zij verzette zich bijvoorbeeld tegen de
popularisering van de Indische cultuur (zoals Tante Lien) omdat zij dit beschouwde als ‘een
aantasting van Tjalie's levenswerk en dus een aantasting van “de” cultuur’, aldus Van Leeuwen
(p. 134).
8 Willems 2008, p. 508-517, Robinson 2009. In dit brievenboek gaat Robinson ‘op de vuist’ met
verschillende ‘tegenstanders’ over verschillende onderwerpen, niet alleen de assimilatie van
Indische Nederlanders, maar bijvoorbeeld ook de moderne kunst (die hij verafschuwde) en het
socialisme (waar hij niets van moest hebben). Dat laatste, zijn afkeer van het socialisme en de
verzorgingsstaat wordt overigens ook begrepen in het kader van de vechtersmetafoor: van
Robinson moest iedereen, en in het bijzonder de net in Nederland aangekomen repatrianten,
voor zichzelf opkomen en weerbaarheid tonen in plaats van te worden gepamperd door de staat.
9 Paasman 1994, p. 9.
10 De inleidende teksten en bijschriften bij deze tentoonstelling werden mij ter beschikking gesteld
door het (toenmalige) Letterkundig Museum. Op de tentoonstelling waren onder meer foto's
en brieven te zien. In 2011 was het honderd jaar geleden dat Robinson werd geboren.
11 Ottenspeer 2008.
12 Zie over de masculiniteit in het werk van Robinson: Pattynama 2012.
13 Het IWI is in 1993 opgericht door Edy Seriese. De basis van de collectie van de stichting Tong
Tong in Den Haag. Op dit moment is de materiële collectie van foto's, boeken en platen over
Indië ondergebracht bij verschillende bibliotheken in Nederland. Zie www.iwicollectie.nl
(Seriese 2011).
14 Seriese 1994.
15 Willems 2008, p. 489.
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16 Zie over de invloed van Amerikaanse discussies over multiculturalisme op Robinsons ideeën
over identiteit ook Dewulf 2012.
17 Willems 2008, p. 434-438. Willems bespreekt de onenigheid rondom Robinson in met name
de ingezonden brieven in Tong Tong. De brochure van Hakker die ik bespreek, is niet opgenomen
in de literatuurlijst van Willems' biografie.
18 Willems 2008, p. 458.
19 Willems 2008.
20 Met dank aan Ami Emanuel, die mij er tijdens een lezingenmiddag van Indische Letteren in
februari 2018 (waar ik deze casus besprak) op wees dat W.F.A. Hakker geen pseudoniem is,
zoals ik aanvankelijk voor mogelijk had gehouden. Volgens Emanuel gaat het om de in Leiden
opgeleide jurist Willem Frederik Arndt Hakker (geboren in 1897), die als Inspecteur van
Financiën in Medan werkzaam was. Emanuel attendeerde me er ook op dat Hakker in het boekje
zijn adres in Den Haag vermeldt - nog een reden om aan te nemen dat het hier niet om een
pseudoniem gaat. Er staat inderdaad, zoals Emanuel mij schreef, een Willem Frederik Arndt
Hakker vermeld in het Album Studiosorum Academiae van de Universiteit Leiden: hij schreef
zich in 1917 in bij Rechtsgeleerdheid. Als geboorteplaats wordt Soerabaja vermeld. Kroon en
Blok 1925, p. 282.
21 De boventitel luidt ‘poekoel teroes. Hantem Belanda’. Poekoel teroes was ook de slagzin van
Tong Tong en betekende letterlijk ‘doorgaan met slaan’, in de context van Tong Tong gebruikt
als ‘nooit opgeven’ (zie ook Nieuwenhuys 1978, p. 520). Hantem Belanda betekent zoveel als
‘slaan op de Nederlanders’.
22 Tong Tong 30 november 1966, p. 20.
23 Hakker 1966, p. 3. Hakker bespreekt met name het tijdschrift, maar suggereert dat zijn kritiek
ook betrekking heeft op andere initiatieven van Tong Tong; hij noemt de Indische Kulturele
Kring Tong Tong en de Pasar Malam.
24 Hakker 1966, p. 3.
25 Hakker 1966, p. 6, 7.
26 Hakker 1966, p. 12.
27 Hij haalt op pagina 13 Franz Boas en W.F. Wertheim (zijn oratie uit 1947) aan. Van de laatste
citeert hij een korte passage waarin Wertheim stelt dat de Indo niet door antropologische
kenmerken (bloedmenging) wordt bepaald, maar door sociale en psychologische (in hoeverre
‘voelt’ iemand zich lid van deze groep).
28 Wertheim 1947 en Wertheim 1949. Dat de brochure in het IISG deel uitmaakt van de Collectie
W.F. Wertheim lijkt me niet toevallig. Wertheim wordt instemmend aangehaald en zijn politieke
oriëntatie lijkt met die van Hakker overeen te stemmen. De brochure is ook in de collecties van
de bibliotheken van het Rijksmuseum en van de Universiteit Leiden opgenomen.
29 Na de onafhankelijkheid van Indonesië raakte de partij dan ook in een crisis terecht. Omdat de
partij de blijvende aanwezigheid van Indo-Europeanen in Indonesië tot doel had, raadde ze
Indo-Europeanen aanvankelijk aan om het Indonesisch staatsburgerschap aan te nemen. Dit
leverde de nodige discussies op. Vanaf het begin van de jaren vijftig namen de activiteiten van
de partij in Indonesië af. Zie Meijer 2004.
30 Hakker 1966, p. 8.
31 Hakker 1966, p. 29.
32 Hakker 1966, p. 13.
33 Hakker 1966, p. 27.
34 Hakker 1966, p. 25.
35 Hakker 1966, p. 5.
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Schrijven over een Indische identiteit
‘Het Indische’ als thema voor een derde-generatieschrijver
Nora Iburg
De tijd dat ik mij veel met ‘het Indische’ bezighield, lag alweer jaren achter me, toen
ik door Indische Letteren werd benaderd voor een bijdrage over de derde generatie
Indische Nederlanders. In 2009 studeerde ik af aan de Radboud Universiteit Nijmegen
met mijn masterscriptie Van Pasar Malam tot I Love Indo. Identiteitsconstructie en
-manifestatie van drie generaties Indische Nederlanders, een studie naar de vorming
van (een) Indische identiteit en hoe deze tot uiting wordt gebracht in culturele
manifestaties, uiteenlopend van muziek en literatuur tot de organisatie van feesten
en internet communities. Soms wenste ik dat ik de studie opnieuw kon doen. Om het
simpele feit dat ik met meer levenservaring en meer kennis er ook meer uit had
kunnen halen. Soms wenste ik ook dat ik de scriptie opnieuw mocht schrijven, omdat
ik, als een van de case studies, het internet erbij betrok als een imaginative space.
Daar sta ik nog steeds achter, maar door de aangehaalde voorbeelden - waaronder
het online platform Hyves - raakte mijn scriptie snel gedateerd ten gevolge van de
enorme ontwikkelingen op dat gebied. Hyves is al jaren geleden opgeheven en de
term online identity is geen abstract begrip meer, maar een vanzelfsprekende manier
van zelfbevestiging voor iedereen onder de veertig jaar. Het bewijst maar weer dat
we in een steeds sneller veranderende maatschappij leven.
Nog steeds vind ik dit onderwerp (identiteitsvorming in relatie tot een gemengde
afkomst) uitermate interessant, maar de afgelopen jaren heb ik mij op andere zaken
gestort. Wat weet ik nu nog van de huidige culturele activiteiten van de derde, en
inmiddels ook de vierde, generatie Indische Nederlanders? Als ik iets heb geleerd,
is het dat identiteitsvorming niet stilstaat en dat het zich herinneren een activiteit in
het heden is: immer veranderlijk. Ik ben hopeloos out-of-date. Daarom wordt dit een
persoonlijk verhaal, over waarom ik dit intieme thema koos als scriptieonderwerp,
en over hoe groot - en soms hoe klein - de rol van het Indische in mijn leven is.
Ik kan gerekend worden tot de derde generatie Indische Nederlanders. Mijn moeder
is Nederlandse, mijn vader is een kind van Indische ouders. Mijn opa was de
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De auteur met haar ouders en zus bij haar buluitreiking in 2009. Particuliere collectie.
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zoon van (in zijn woorden) een ‘inlandse’ vrouw en een Nederlandse man. Mijn
oma's ouders waren beiden Indisch, voor hoeveel procent precies is lastig te
achterhalen. Met zijn ouders, broers, tantes en grootmoeder is mijn vader op tweejarige
leeftijd in 1957 naar Nederland gekomen. Zij waren zogenoemde spijtoptanten, omdat
in een onafhankelijk Indonesië het leven met een jong gezin onmogelijk was
geworden.
Van jongs af aan kregen mijn zus en ik verhalen te horen over onze gemengde
afkomst. Eerst aan de hand van de bekende gebruiken van mijn grootouders, die
wijzelf ook kenden, en door de verhalen over hoe mijn vader als kind daar mee te
maken kreeg. Hoe ouder we werden, hoe meer geschiedenis erin sloop, inclusief de
overgedragen verhalen over het leven in Indië, de reis naar Nederland en alle (voor)
oordelen van de Nederlandse bevolking over de exotische nieuwkomers in hun buurt.
Mijn vader vond het belangrijk dat we, naast de gebruiken van mijn grootouders,
hun verhalen kenden. Als Indo van de tweede generatie heeft mijn vader veel navraag
gedaan bij zijn ouders, die zoals zoveel Indo's van de eerste generatie er liever niet
over praatten. Het vereiste veel tussen-de-regels-door-lezen, want weglachen en
bagatelliseren was hun enige manier om er toch iets over kwijt te willen.
Maar wat betreft de positie in het heden en de toekomst wilde hij er voor mijn zus
en mij vooral iets positiefs van maken: ‘Je familie komt van een ander continent en
dat maakt het makkelijker anderen met een niet-Nederlandse achtergrond te begrijpen.
Indisch zijn betekent ook gemengd zijn, waardoor je van beide werelden wat afweet’
- in die trant. Kortom, Indisch zijn voelde als iets extra's en interessants. Daarvoor
ben ik mijn ouders dankbaar. Toch merkte ik als jong meisje de discrepantie tussen
hoe mijn vader zichzelf beschouwde - een Nederlander met iets extra's - en hoe
anderen hem zagen. Ik citeer uit mijn eigen scriptie:
Ook in ons eigen gezin hadden we Indische gewoontes, hoewel in mindere
mate. Mijn vader zong - naast het repertoire van de Beatles - ook wel ‘Nina
bobo’ als slaapliedje, we aten geregeld Indisch, en vooral de verhalen uit
zijn jeugd staan me bij als Indische erfenis. Maar wat me het meest
confronteerde met het voor mij zo normale feit dat mijn vader bruin is, is
de vakantie naar Duitsland, waar een kassamedewerker mijn vader niet
wilde helpen, want: ‘Er ist Braun!’. Ik besefte voor het eerst dat sommige
mensen hem, en met hem ons gezin, blijkbaar als anders beschouwden,
bestempelden en blijkbaar als zodanig konden behandelen. De bruine kleur
van mijn vader en zus, en daarnaast de blanke huid van mijn moeder en
mij, veroorzaakten onbegrip: ze konden de
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samenstelling van ons gezin niet plaatsen. Maar hoe vreemd of exotisch
mijn achtergrond voor sommigen ook is, de Indische cultuur hoort bij mij
zoals ook mijn moeders Nederlandse cultuur bij mij hoort.1

Anders-zijn en erbij willen horen
Wat ik normaal vond (een gezin van vader, moeder, zus en mij; van huidskleur was
ik mij nog niet bewust) was voor deze Duitse meneer niet normaal. Hij zag een
donkere man en dat klopte niet met zijn idee van hoe zijn clientèle eruit moest zien.
Zijn stuitende reactie maakte mij bewust van het concept ‘anders-zijn’: anders dan
wat voor hem de norm (wit) was. Blijkbaar maakte de opmerking van deze voor mij
onbekende man zo veel indruk dat het mijn eigen identiteitsbeleving beïnvloedde.
Jaren later - met dit voorval in mijn achterhoofd - wekte dit mechanisme mijn
interesse: de blik van een buitenstaander en diens invloed op mijn zelfbewustzijn.
Hoe werkt dat? Het schijnt menselijk te zijn, zelfs onvermijdelijk: identiteit wordt
altijd geconstrueerd in relatie tot de Ander. De idee van relationaliteit van identiteit
werd geïntroduceerd door G.W.F. Hegel, die beargumenteerde dat het menselijk
bewustzijn zichzelf niet kan beschouwen zonder de herkenning door anderen.2
Interessant hierbij was mijn positie in deze gebeurtenis: Niet alleen was mijn vader
anders dan wat de kassamedewerker gewend was, ook ik ben anders dan mijn vader.
We zijn een gezin dat duidelijk zichtbaar gemengd is: mijn vader en oudere zus zijn
donker, mijn Nederlandse moeder en ik zijn licht. Op een of andere manier wilde ik
ook graag herkend worden als Indisch meisje en bij mijn vader en zus horen, net
zoals ik voor de buitenwereld bij mijn moeder hoor. Deze wens om ook tot het
Indische deel van mijn identiteit te behoren is wellicht typisch voor de derde en
vierde generatie Indo's, die steeds lichter worden naarmate de Indische afkomst verder
weg is, en die dus ook minder zichtbaar Indisch zijn. Ik citeer uit de inleiding van
mijn scriptie:
Hoewel ik mij deels Indisch voel, herkennen niet veel mensen mij als
Indisch meisje: ik ben blank, met donkerblond haar en bruingroene ogen.
Wat ik wel heb geërfd van mijn Indische roots, is mijn lengte: zelfs onder
Indo's ben ik de kleinste in het gezelschap. Veel mensen die mijn Indische
afkomst niet kennen, reageren verbaasd en zelfs ongemakkelijk op mijn
geringe lengte, terwijl dit voor mij heel logisch is: Indo's zijn nu eenmaal
klein. Opvallend is dat Indi-
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sche mensen wel zien dat ik Indisch ben en ik merk dat ik dat fijn vind.
Ik hoef niets meer uit te leggen, er wordt niet meer raar gedaan over mijn
lengte en ik voel als vanzelf een vertrouwensband met een Indo, ook al
heb ik diegene pas zojuist ontmoet. Als ik hierbij stilsta, vind ik het
eigenlijk raar: ik zie mijzelf als deels Indisch en word graag als zodanig
herkend. Maar wat maakt mij dan Indisch? Een gedeelde geschiedenis met
andere Indo's? Hetzelfde gemak waarmee we in een toko de weg weten
en evengoed een haring weghappen op de markt? Het Indische bloed dat
door mijn aderen stroomt, al is het niet veel? Ik ben geboren en getogen
in Nederland - het Nederlands is mijn moedertaal en ik heb echt geen botol
tjebok meer op mijn toilet staan - en toch bepaal ik een deel van mijn
identiteit aan de hand van het Indische in mij.3

Een ondefinieerbaar uiterlijk

Omslag scriptie van de auteur, uitgegeven als boek door Uitgeverij Ellessy.

Met mijn blik van nu - alweer negen jaar verder - valt mij op dat ik het als enigszins
negatief bestempelde dat men mij niet als niet-helemaal-Nederlands herkende. Toch
ervoer ik mijn ondefinieerbare uiterlijk als ongemakkelijk: kennelijk adopteerde ik
het ongemak van een ander en maakte ik mij dat eigen. Tegenwoordig vind ik het
vooral amusant als men mij niet kan plaatsen. Ik kan van alles zijn en zou overal
vandaan kunnen komen (naast ‘gewoon’ Nederlands gokt men op onder meer
Russisch, Italiaans, Turks, en soms inderdaad ‘iets Aziatisch’). Dit ondefinieerbare
uiterlijk van veel Indo's van de derde en vierde generatie onderscheidt hen vaak -
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uiterlijk grote invloed kan hebben op de identiteitsbeleving bij jongere generaties.
Als je voor een autochto-
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ne Nederlander door kunt gaan, word je er door de buitenwereld niet aan herinnerd
dat je Indisch bent. En wanneer de Indische grootouders overlijden, maken Indische
gebruiken steeds minder deel uit van het familieleven. Wat maakt dan nog dat je je
als Indo van de derde generatie Indisch voelt? Een van de antwoorden hierop vond
ik in verhalen. Kleine verhalen om precies te zijn, klein, maar niet minder belangrijk.

Grote verhalen versus kleine verhalen
Tijdens mijn studie Algemene Cultuurwetenschappen maakte ik kennis met theorieën
over identiteit en herinnering in hun onderlinge samenhang. Herinnering en geheugen
hangen nauw samen met identiteit: wie men is of wil zijn, bepaalt men voor een groot
deel aan de hand van ervaringen uit het verleden.4 Samen met bovenstaande en andere
persoonlijke ervaringen maakte dit dat het onderzoeken van een Indische identiteit
mijn scriptieonderwerp zou worden. Het leek me bovenal prettig om een thema dicht
bij huis te kiezen, omdat ik gedurende een lange periode de focus moest kunnen
behouden op het gekozen onderwerp. Ook paste het perfect binnen het overkoepelende
thema van de Masteropleiding ‘Het Culturele Geheugen’.
Met het begrip culturele geheugen omschreef de Franse filosoof Pierre Nora de
verzameling ‘kleine verhalen’ van particulieren als alternatief voor de ‘grote verhalen’,
terwijl de grote verhalen de geschiedenisboeken ingaan als officiële lezing van het
verleden.5 Deze geschiedenis is een statische representatie van het verleden, doordat
één interpretatie letterlijk onveranderlijk wordt vastgelegd in print. Deze versie
vertegenwoordigt het dominante perspectief. Anders geformuleerd: de officiële
geschiedschrijving verwoordt het wenselijke verleden van een natie. Een voorbeeld
hiervan is de tot voor kort vaak onvolledige geschiedschrijving (of het gebrek eraan)
vanuit de Nederlandse overheid over haar voormalige kolonie Nederlands-Indië.6 En
geschiedschrijving heeft veel gevolgen voor de identiteit van een natie en de daarin
levende individuen. Een precair iets dus: zich herinneren, en hoe je dat doet. Gelukkig
is er langzamerhand steeds meer ruimte voor de individuele, kleine verhalen, want
die zijn minstens zo belangrijk, maar wel veel ongrijpbaarder.
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Ingelijste familiefoto's bij de vader van de auteur thuis. Particuliere collectie.

Intergenerationele overdracht
Elke familie kent verhalen. Ze gaan van mond tot mond, worden nooit opgeschreven
en zijn dus bij elke vertelling onderhevig aan verandering. Dat kunnen kleine variaties
in het vertelde zijn. Bijvoorbeeld wanneer je op verjaardagen altijd die sterke anekdote
vertelt - die je partner waarschijnlijk al tien keer heeft gehoord - laat je de ene keer
iets weg of benadruk je een andere keer juist iets anders. Niet per se met opzet, maar
afhankelijk van je stemming, het aantal toehoorders of de toenemende afstand tot
het gebeurde. Ieders herinneringen vervagen op den duur en maken plaats voor de
versie(s) die je herhaaldelijk verwoordt. Voor de verteller is het een getuigenis van
iets dat hij of zij heeft meegemaakt. Maar de toehoorder kent het gebeurde niet; hij
of zij was er niet zelf bij en onthoudt de details en de sfeer die op dat ene moment
gedeeld worden.

Indische Letteren. Jaargang 33

368
Ook de mondelinge overdracht van getuigenissen van generatie op generatie maakt
een verhaal soms compleet anders. Denk aan het bekende doorvertel-spelletje: zet
een aantal mensen in een kring en vraag iemand een korte anekdote of grap in het
oor van zijn rechterbuurman of -vrouw te fluisteren. Deze persoon moet vervolgens
proberen precies hetzelfde door te fluisteren aan zijn of haar rechterbuur, enzovoorts.
De laatste persoon in de kring vertelt aan de hele kring wat hij of zij heeft gehoord
van zijn of haar buur. Nooit is het verhaal hetzelfde als het bronverhaal.
Wanneer mijn opa een herinnering deelde met mijn vader, werd het vertelde
tegelijkertijd beïnvloed door de persoonlijke ervaringen en gevoelens van mijn vader.
Hij heeft het vertelde niet zelf meegemaakt, daarvoor was hij nog te jong, of hij was
zelfs nog niet geboren, dus is opa's herinnering voor mijn vader een post-herinnering:
hij herinnert zich wat mijn opa zich herinnerde, niet de gebeurtenis zelf. Wanneer
mijn vader zijn post-herinnering vervolgens met mij wil delen, zal hetzelfde
mechanisme in werking treden: Ik probeer mij zijn post-herinnering te herinneren,
maar de afstand tot het gebeurde is nu nog groter. Een verhaal verandert zodoende
van een werkelijk meegemaakte gebeurtenis (een getuigenis) van de eerste generatie,
via post-herinnering van de tweede generatie tot absent memory: een uitsluitend
overgedragen, niet zelf meegemaakt verhaal zoals de derde generatie zich dat
‘herinnert’.7

Zich herinneren in het heden
Terug naar het nu, of naar 2009 om precies te zijn. Ik wilde onderzoeken hoe de
derde Indische generatie in Nederland haar gemengde identiteit ervoer en hoe zij
hieraan vervolgens vormgaf. Maar alvorens dat te kunnen doen moest ik de eerste
en tweede generatie bekijken. Want we zijn het product van eerdere generaties, en
hun herinneringen bereiken ons via (veelal mondelinge) overdracht. Voor ons - en
vaak ook al voor de tweede generatie - zijn het dus indirecte herinneringen,
post-herinneringen, die niet zelf beleefd zijn, maar desondanks toch doorvoeld kunnen
worden. De verzameling van al die kleine verhalen vormt een cultureel geheugen
van meerdere generaties Indische Nederlanders.
Hoewel een veelheid aan kleine verhalen minder snel één dominant verhaal oplevert
zoals de grote verhalen in de geschiedenisboeken, zijn ook deze (post-)herinneringen
onderhevig aan een gewenste presentatie. Soms is de gebeurtenis te pijnlijk om te
vertellen en blijft het vissen naar wat er echt is gebeurd. Soms worden gebeur-
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tenissen ronduit opgehemeld en steekt nostalgie de kop op. Het zich herinneren is,
door vervaging tijdens de overdracht of door een - bewust of onbewust - selectief
geheugen (nostalgie of trauma) net zo goed een praktijk van vergeten.8 Dit alles
maakt het zich herinneren een activiteit in het heden. Het zegt veel over hoe diegene
in het heden tegenover zijn of haar eigen identiteit staat. Maar dat een verhaal aan
verandering onderhevig is, maakt het nog niet minder waar. Waarheidsvinding is in
mijn optiek veel minder bepalend voor identiteitsvorming. Of iets precies is gebeurd
zoals men het zich herinnert, is voor identiteitsvorming van ondergeschikt belang.
De individuele interpretatie van het gebeurde of van een (post-)herinnering is wel
veelzeggend en minstens zo interessant.

Overal een beetje thuis
Los van een Indische thematiek in culturele manifestaties als boek, liedtekst of
theaterstuk, wilde ik vooral de opvattingen van (een Indische) identiteit onderzoeken
en kijken hoe deze bijdragen aan een Indisch cultureel geheugen. In welke mate is
de Indische achtergrond een factor van belang voor jonge generaties, naast andere
identiteitsbepalende factoren zoals het zijn van een collega, een broer of zus, een
vriend of vriendin, een partner, ouder of betrokken buurtgenoot? Wat is de plek van
het Indische in hun particuliere leven? Ik concludeerde dat de derde generatie het
Indische, of alleen al een gemengde achtergrond, als positief ervaart en daar als
zodanig uiting aan geeft; misschien wel positiever dan haar (groot)ouders. In een
land waar je vooral wilt integreren en waar je wilt bewijzen niet onder te doen voor
andere Nederlanders, heeft anders-zijn een negatieve bijklank. Voor ons, de derde
generatie, is de eerste associatie met anders-zijn vooral iets extra's, iets bijzonders.
Waar opa of oma werden geplaagd door traumatische herinneringen, is ons dat
bespaard gebleven. Wij kunnen zelf beelden bedenken bij wat zij met ons deelden
of juist veelbetekenend met zwijgen omhulden. En waar onze (groot)ouders het
gevoel hadden nergens helemaal thuis te horen (Nederlands-Indië bestaat niet meer,
in Indonesië en in Nederland behoorden Indo's altijd tot de minderheid), voelen wij
ons overal wel een beetje thuis. Alsof wij met de grote aanpassingsvaardigheden van
onze voorouders ons overal ter wereld kunnen redden. Iets dat ik als iets heel Indisch
ervaar, want zoals Pamela Pattynama schreef: ‘thuisloosheid op zichzelf kan
identificerend werken’.9
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Verzamelde familiefoto's van de auteur. Particuliere collectie.

Gekoesterde veranderlijkheid
Ook na het afronden van mijn onderzoek bleven de kleine verhalen mij interesseren.
Na mijn afstuderen heb ik een paar jaar voor het online platform Indisch 3.0 jonge
Indo's geïnterviewd. Niet met een onderzoeksdoel, maar als stok achter de deur voor
mijzelf om te blijven schrijven. De insteek van het gesprek was een bepaalde
discipline, zoals de categorie ‘Indo 3.0 in de muziek’ of ‘Indo 3.0 op het werk’. Een
fijn haakje om al pratend tot persoonlijke opvattingen over een Indische identiteit te
komen. Uit de verschillende interviews bleek dat velen dezelfde aspecten associeerden
met hun Indische achtergrond: liever feesten met het bord op schoot dan Nederlandse
‘kringverjaardagen’, de grote families en het warme onthaal van een onverwachte
gast, een grote interesse in lekker eten, altijd wel muzikaliteit in de fa-
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milie, en zo kan ik wel even doorgaan. Clichés, maar niet minder waar. Ook was de
omgang van de geïnterviewde met de Indische familieherinneringen opvallend
herkenbaar. Altijd was er - in meerdere of mindere mate - interesse voor de verhalen
van (groot)ouders en sprak men van een prettige herkenning bij Indische vrienden
of van een soortgelijke connectie met vrienden met een andere
niet-helemaal-Nederlandse achtergrond. Maar meer nog werden de familieverhalen
niet beoordeeld op waarheid. Er bleken bijvoorbeeld binnen het gezin verschillen in
interesse te bestaan voor de Indische achtergrond, of een oom of tante herinnerde
zich iets heel anders dan de moeder van de geïnterviewde. Maar nergens bemerkte
ik bij de geïnterviewde een oordeel daarover, laat staan wrok. Zij vertelden mij hun
hoogstpersoonlijke interpretatie van Indisch-zijn en hadden een inclusieve houding
tegenover die van anderen, wellicht doordat de mondelinge overdracht zelf, inclusief
vervaging en vervorming, als iets Indisch wordt ervaren, met een steeds iets ander
detail als een herkenbaar element dat kan worden gekoesterd.

Een natuurlijk bewustzijn
Maar wat is een Indische identiteit dan? Er is geen eenduidig antwoord voor zoiets
particuliers. Ik heb altijd gesproken van een Indische identiteit (en niet van de Indische
identiteit), omdat deze op zoveel verschillende manieren en door zoveel verschillende
individuen beleefd wordt. Ieder met zijn of haar eigen familiegeschiedenis, geleefde
en indirecte ervaringen (post-herinneringen) en hoogst individuele persoonlijkheid.
Het verschil in afstand tot de overgedragen herinneringen speelt hierbij een rol. Ook
de jonge Indo's die ik sprak in het kader van Indisch 3.0, gaven hier blijk van: al was
dit lang geen representatief onderzoek - het aantal geïnterviewden was klein en
natuurlijk sprak ik alleen Indo's die ervoor openstonden om over dit thema te praten
- zij praatten allen met enige kennis en respect over hun Indische achtergrond en
vonden dat deze zeker deel uitmaakte van hun identiteit. De rol ervan in het dagelijkse
leven bleek alleen niet bijzonder groot. Het gevoel van Indisch zijn is eerder een
soort bewustzijn, meer dan een uitgesproken houding naar buiten toe. De afstand (in
tijd) van de derde generatie tot de herinneringen van haar (groot)ouders en tot het
‘land dat niet meer is’, Indië, heeft ook een voordeel: omdat ze er minder direct bij
betrokken is, heeft ze ook minder last van de trauma's. De derde generatie kan de
veranderlijke familieverhalen doorgeven aan volgende generaties, tegelijkertijd is
het gebeurde steeds verder weg.
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Met terugwerkende kracht realiseer ik mij dat ik met deze interviews kleine verhalen
ophaalde bij de derde generatie en deze probeerde te vatten in geschreven woord.
Want hoe verschillend ook, al die persoonlijke verhalen en opvattingen vormen bij
elkaar een gezamenlijk geheugen van Indische generaties: het culturele geheugen
dat bestaat uit de verzameling van vele ‘kleine’ herinneringen en belevenissen. Die
van de derde generatie horen daar ook bij. Ik ben van mening dat kennis van de
gedeelde geschiedenis van belang is voor deze jonge generatie. Maar wat zij hier
vervolgens mee doet, hoe zij deze ervaart en welke vorm zij hieraan geeft, maakt
van een Indische identiteitsvorming een continu proces. Of de interesse van jonge
Indo's van de derde en vierde generatie blijvend is, moet nog blijken.
Interessant is dat de Nationale Indië Herdenking sinds 2017 heeft aangekondigd
zich meer te richten op jongeren.10 Een belangrijke stap, omdat de eerste generatie
er binnenkort niet meer zal zijn. Door stappen zoals deze, het uitspreken en uitdragen
van het belang hiervan, zal het Indisch Cultureel Geheugen steeds meer geïntegreerd
worden in de geschiedschrijving. En misschien vormen dan de kleine verhalen, van
alle generaties, een aanvulling op de Grote Verhalen zoals ze in de geschiedenisboeken
staan. Hopelijk dragen zij steeds meer bij aan een hernieuwde, inclusieve
geschiedschrijving van het gedeelde verleden van voormalig Nederlands-Indië en
Nederland - zoals hopelijk ook dit artikel zal doen.
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‘Narud, de Maleijer’, de eerste epische inheemse held in de Indische
fictie?
Over G.W.H. Panchauds sensatieroman Licht- en schaduwbeelden
uit het hedendaagsch Amsterdam (1878-1881)
Coen van 't Veer
Toen ik in 2017 Licht- en schaduwbeelden uit het hedendaagsch Amsterdam
(1878-1881) van G.W.H. Panchaud voor slechts €12, - kocht bij het antiquariaat Le
Coeur Pensif in Veere, wist ik dat ik een bijzonder boek had aangeschaft. De titel
van de roman doet denken aan Junghuhns Indische meesterwerk Licht- en
schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java uit 1866, maar Panchauds boek is in
meerdere opzichten van een geheel andere orde. Deze 1377 pagina's tellende,
vierdelige Geschiedkundige roman, zoals de ondertitel luidt, is namelijk een
sensatieroman en vertegenwoordigt daarmee een negentiende-eeuws genre dat zo
goed als vergeten is. Bovendien speelt het verhaal zich niet uitsluitend in Europa en
Indië af, maar ook in Suriname, de Verenigde Staten en Mexico. Wat Licht- en
schaduwbeelden echter zeer uitzonderlijk maakt, is dat in deze roman van George
Panchaud - misschien wel voor het eerst in de Indische fictie - een inheems personage
als onomstreden held wordt opgevoerd.

George Panchaud
De schrijver van Licht- en schaduwbeelden is enigszins in de vergetelheid geraakt.
George Willem Hendrik Panchaud werd in 1824 geboren in Den Haag als zoon van
de rijtuigschilder Pieter Paulus Panchaud en Anna Barendina Sijthoff, een
notarisdochter. Zijn ouders zouden pas jaren later met elkaar in het huwelijk treden,
mogelijk omdat de ouders van Anna niet wilden dat zij beneden haar stand trouwde.
Op zestienjarige leeftijd nam Panchaud dienst als marinier. In het stamboekregister
werd hij beschreven als ‘lang 1 el, 6 palmen, 3 duimen, aangezicht ovaal, voorhoofd
hoog, ogen lichtbruin, neus spits, mond klein, haar bruin, wenkbrauw blond’.1 Na
twee jaar werd hij bevorderd tot korporaal en vertrok hij naar Indië. Na zijn terugkeer
uit de Oost vestigde hij zich in 1848 in Amsterdam. Hij trok in bij Johanna Hui-
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zer, die met haar drie kinderen door haar man in de steek was gelaten. Bij haar
verwekte hij vermoedelijk twee kinderen. In 1850 debuteerde Panchaud met De graaf
van Leidenforth, Eene geschiedkundige roman uit de laatste helft der zeventiende
eeuw. In 1851 kwam Panchaud met zijn tweede roman, Het roode masker.
Het jaar daarop nam Panchaud opnieuw dienst bij de marine. Vanwege
‘lichamelijke gebreken ontstaan in en door de dienst’ werd hij in 1854 ontslagen.
Hij kreeg een baantje als portier op 's Rijksmarinewerf in Den Helder. Daar trouwde
hij met Johanna Maria Kok, met wie hij een zoontje kreeg. Panchaud werd kennelijk
ontslagen als portier, want op de geboorteregistratie van zijn zoon op 4 maart 1860
wordt bij beroep of middelen van bestaan ‘geen’ vermeld. In 1863 probeerde hij het
als sigarenmaker in Amsterdam. Zijn vrouw verdiende bij als linnennaaister. Vanuit
de Jordaan verhuisde het gezin vijf jaar later naar een woning aan de Lauriergracht.
In datzelfde jaar werd hij in het Amsterdamse bevolkingsregister als schrijver van
beroep vermeld. Na anderhalf decennium had hij de pen weer opgepakt.
Panchaud was een bijzonder productief auteur. In 1868 verschenen maar liefst
vier romans van zijn hand. Hij schreef in totaal vijftien romans, die zonder
uitzondering meerdelig waren, en een vierdelige geschiedenis van Amsterdam. Titels
als De wreekers (1868), Amsterdam bij dag en bij nacht (1868), De pleegdochter
van den galeiboef (1868), De wraak eens Indiaans (1875) en De pleegzoon van den
strandbewoner (1882) beloofden spannende avonturen. Na 1884 zou hij geen boeken
meer publiceren. De sensatieroman was uit de mode. Panchauds boeken werden voor
dumpprijzen verkocht.2 Van enkele van zijn romans is geen enkel exemplaar meer
bewaard gebleven.3 George Panchaud overleed in 1899 in een nieuwbouwhuis in de
pas aangelegde Kinkerstraat.4

De sensatieroman
Licht- en schaduwbeelden is als gezegd een sensatieroman. Net als de auteur van het
boek kan het negentiende-eeuwse genre waarin zijn romans geplaatst kunnen worden,
niet op grote bekendheid rekenen. De Franse schrijver Eugène Sue (1804-1857)
schreef met Les Mystères de Paris (1842-1843) een sociaal geëngageerde roman die
beschouwd kan worden als de eerste sensatieroman.5 Sterk beïnvloed door de in zijn
tijd nieuwe socialistische ideeën wilde Sue met zijn roman, waarvan de eerste versie
in feuilletonvorm in Le journal des débats werd gepubliceerd, het opnemen voor de
lagere klassen van de Franse hoofdstad. In Les Mystères de Paris schetste hij de
ellendi-
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ge omstandigheden waarin maatschappelijk verdrukten een zware strijd om het
bestaan moesten voeren. Sue schuwde daarbij het gebruik van stereotypen niet. In
zijn roman - en in zijn latere werken - worden goed en kwaad op schematische wijze
tegen over elkaar gepositioneerd. De hoofdpersoon van Sues De verborgenheden
van Parijs, zoals de Nederlandse vertaling uit 1843-1844 luidt, is Rodolphe, prins
van Gerolstein: ‘een ware master in disguise, evenzeer thuis in de allerhoogste als
in de allerlaagste kringen en in beide de rol der Voorzienigheid spelend’.6 De puissant
rijke Rodolphe is in het bezit van een groot kapitaal en een paar stevige vuisten,
waardoor hij in staat is het goede te belonen en het kwade meedogenloos af te
straffen.7 Het publiek leefde zodanig mee dat het eisen ging stellen aan het
verhaalverloop van de roman-feuilleton, die vele plotwendingen kent.8 Sues roman
ontketende een wereldwijde rage, die pas aan het eind van de jaren tachtig van de
negentiende eeuw zou eindigen. Les Mystères de Paris werd in vele talen vertaald.
Al spoedig verschenen er romans over de mysteriën van alle westerse grote steden,
zoals Londen, Berlijn, München, Brussel, New York, Stockholm, Sint Petersburg
en Wenen.9 In Nederland verscheen in 1844 De verborgenheden van Amsterdam,
een vierdelige roman, die Johan de Vries onder het pseudoniem L. van Eijkenhorst
had geschreven.10
Met het genre van de sensatieroman kwam er een stroom van romans op gang
waarin de vermeende teloorgang van de maatschappij aan de kaak werd gesteld in
fictionele geschiedenissen die gekenmerkt werden door melodramatische
plotwendingen, onwaarschijnlijke gebeurtenissen en spectaculaire theatrale effecten.
Ook de romantische werken van George Panchaud staan daar bol van. Dat geldt
zowel voor zijn historische romans als voor zijn contemporaine fictie. Volgens het
blad De Tijd was Panchauds debuutroman De graaf van Leidenforth ‘vol van geheime
deuren, muren en kamers, holen en kloven, zo fantastisch en zo wonderlijk als gij
maar verkiest. Het geheel is overladen, zo rijk gestoffeerd met deugnieten en
half-deugnieten, lijdenden en verdrukten, listen en lagen, dat u 't hoofd omloopt’.11
Met Licht- en schaduwbeelden uit het hedendaagsch Amsterdam, dat zich in
weerwil van de titel grotendeels buiten Amsterdam afspeelt, plaatste Panchaud zich,
blijkens het voorwoord van de roman, nadrukkelijk in de traditie van Eugène Sue.
Panchaud constateert dat Amsterdam zich in de voorafgaande dertig jaar van deze
‘wonder-eeuw’ met reuzenschreden heeft ontwikkeld en uitgebreid.12 Dit is echter
ten koste gegaan van de eenvoud, eerlijkheid, hartelijkheid en oprechtheid. Het aantal
misdrijven is in de laatste decennia drastisch toegenomen:
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Gruwelijke moorden, verzaking van goede trouw, diefstal en oneerlijkheid
zijn als het ware aan de orde van den dag, en talrijke, den mensch
onteerende voorbeelden van snoodheid, welke men vroeger zelden en dan
nog bij de dusgenaamde minder ontwikkelde klasse aantrof, doen met
bezorgdheid den blik in den toekomst slaan.13

De titelpagina van G.W.H. Panchaud, Licht- en schaduwbeelden uit het hedendaagsch Amsterdam.
Collectie KITLV.

Er is sprake van godsdienstige verdeeldheid en onverdraagzaamheid. De
redelijkheid wordt daarbij veronachtzaamd. Huichelarij en egoïsme vieren hoogtij
‘en niet altijd vinden de slagtoffers van zooveel boosheid hier op aarde heeling van
de geslagen wonden, of herstel van schandelijk belaagde eer en goeden naam’.14 De
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jeugd wordt gekenmerkt door een toenemende neiging tot kwade harstochten en een
geest van oneerbiedigheid en onwil jegens ouders, onderwijzers en ouden van dagen.
Met zijn roman wil Panchaud ‘met den vinger de vele ingekankerde wonden der
maatschappij’ aanwijzen door het schetsen van verschillende taferelen uit het dagelijks
leven van alle klassen.15 Daarbij wil hij de hoop op betere tijden voeden en diegenen
steunen die oprecht strevend naar vooruitgang ‘de menschheid trachten te verbeteren
en vatbaar te maken voor eene, op wederkeerige liefde en hoogachting berustende,
alzoo op hechte grondslagen gevestigde zamenleving’.16

De roman
Ook Licht- en schaduwbeelden draait in essentie om de strijd tussen goed en kwaad.
Boosaardige boeven en brave burgers treffen elkaar in scènes vol list en bedrog,
samenzweringen en spionagepraktijken, gedaanteverwisselingen en maskerades,
onmogelijke liefdes en dodelijke duels, dood gewaande levenden en stervende
geliefden, gevallen adel en opgeklommen kooplieden, jammerlijke krankzinnigheid
en onversneden geluk, onverhoedse aanvallen en verraderlijke overvallen, kortom
ramp- en voorspoed. De roman biedt de lezer een tombola van ingewikkelde intriges,
onwaarschijnlijke avonturen en daaraan gekoppelde spectaculaire plotwendingen.
Het slot geeft uiteraard een happy end.
Hieronder volgt een uiterst gesimplificeerde weergave van de inhoud van de
vierdelige roman.17 De plot draait om een aanzienlijke erfenis die in januari 1878 na
honderd jaar vrijkomt. Hendrik van Groeneveld is de rechtmatige erfgenaam hiervan,
maar hij is in Indië op een mysterieuze manier verdwenen van de ‘Amboina’, het
schip waarover hij het bevel voerde. Hij is in een storm - later blijkt ook in letterlijke
zin - overboord geslagen. Zijn vijfjarige zoontje Willem wordt in 1861 door Narud
de Maleijer op ‘de Jonge Henriëtte’ naar Nederland begeleid. Zijn moeder is ook op
raadselachtige wijze verdwenen. Een vijftal complottanten, bloedverwanten die azen
op de erfenis, hebben al eerder aanslagen gepleegd op de ouders van Willem en
maken nu plannen om ook hun zoon uit de weg te ruimen. De aanvoerder van de
samenzweerders is Rudolf van Hazenberg, een kwaadaardige snoodaard, die door
zijn huwelijk met de erfgename van een rijke bankier toegang heeft tot de hoogste
kringen. Hij laat zijn gewezen minnares Adelina Fiorini en zijn moeder voor hem
spioneren. Schmitt, die een administratiekantoor aan de Herengracht heeft, en de
beide schurken Muller alias Johnson en Marlin alias Roode Jochem completeren het
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kwintet. In Indië heeft Muller ervoor gezorgd dat Hendrik van Groeneveld voor de
kust van Atjeh in zee is verdwenen. Samen met Marlin trekt hij naar Den Helder om
daar Willem op te wachten. Het plan is hem te vermoorden of te ontvoeren. Zover
komt het echter niet, want in een zware storm vergaat het schip ‘de Jonge Henriëtte’
vlak voor de kust. Narud de Maleijer lijkt de enige overlevende te zijn. Intussen zien
Marlin en Muller zich gedwongen te vluchten. De heren Zachtleven en Egtenberg,
vrienden van Hendrik van Groeneveld, hebben namelijk onraad geroken en inspecteur
Argus achter hen aan gestuurd.
Narud heeft echter de schipbreuk voorvoeld. Hij heeft zijn beschermeling
ingesmeerd met speciale olie en hem vervolgens een duikpak aangetrokken. Op het
allerlaatste moment is hij met Willem in zijn armen overboord gesprongen. In de
golven heeft hij hem jammerlijk moeten loslaten. Willem wordt gevonden door een
strandjuttende dronkaard die Jasper Pronk heet. Hij en zijn vrouw hebben hun zoontje
verloren en adopteren de vondeling, die bij hen opgroeit in de veronderstelling dat
zij zijn natuurlijke ouders zijn. Als zes jaar later zijn (pleeg)moeder overlijdt, vluchten
Willem en zijn eveneens aangenomen zusje Anna. Zij vinden onderdak bij een
circusgezelschap, waarmee ze door Europa trekken. Als het circus na jaren Nederland
weer aandoet, trekt Willem de aandacht van Egtenberg door bij toeval een kind te
redden. Egtenberg begrijpt na enige tijd dat Willem de overleden gewaande zoon
van zijn vriend is. Al spoedig horen ook Willems vijanden van dit bericht.
Willem raakt verliefd op Wilhelmina, de dochter van Egtenberg, maar deze is
reeds aan Adolf van Galensloot beloofd. Gedesillusioneerd neemt Willem de wijk
naar de Verenigde Staten. Het bericht dat zijn concurrent is gedood in een duel door
de zoon van Adelina Fiorini, bereikt hem niet meer op tijd. Daar komen Marlin en
Muller hem op het spoor. In Mexico komt het tot een overval op de jonge erfgenaam.
Muller wordt daarbij dodelijk gewond door de tijgers en beren die de met Willem
bevriende ranchero op hem loslaat. Marlin, die in het verdere verhaal Johnson heet,
weet te ontkomen. In San Francisco bereikt Willem het bericht dat Egtenberg na het
overlijden van Adolf van Galensloot toestemt in een huwelijk. Bij Willems inscheping
op de ‘Amboina’ wacht hem nog een verrassing: zijn trouwe vriend Narud is de
kapitein van dat schip. Samen reizen zij naar Indië. Johnson vaart in vermomming
mee als matroos. Onderweg naar Batavia probeert hij een muiterij op touw te zetten,
maar hij wordt gevangengenomen. Door zijn Javaanse gevangenbewaarder Kirwo
om te kopen weet hij in Straat Soenda te ontsnappen. Nadat zij al zwemmend de kust
hebben bereikt, vermoordt Johnson Kirwo.
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In Batavia wacht Willem een volgende verrassing. Zijn vader blijkt niet te zijn
overleden maar nog in leven te zijn. Narud heeft dit overigens al in een voorspellende
droom gezien.18 Door ontberingen zeer verzwakt verblijft Hendrik van Groenevelt
op het grote landgoed van een van Naruds bloedverwanten. Als drenkeling is Hendrik
opgevist door een rijke Atjehse zeerover. Diens dochter Fatima heeft hij gered, toen
deze na een val aan een struik boven een ravijn hing. De Atjeher beschouwt hem
daarna niet meer als een slaaf, maar als een gast in zijn huis en geeft hem enkele
kostbare geschenken. Hendrik wordt stuurman op een van zijn schepen en bekwaamt
zich in zijn vrije tijd in de kennis der geneeskrachtige kruiden. Dan breekt de
Atjeh-oorlog uit. Hendrik weigert tegen zijn landgenoten te vechten en belandt in de
gevangenis bij een Atjehse panglim (bevelhebber), wiens zoon hij van een ziekte
heeft genezen door zijn kruidenkennis. Als de Atjehers zijn verslagen, wordt de zieke
Hendrik door zijn landgenoten bevrijd. Nog herstellende reist hij naar Batavia omdat
hij vernomen heeft dat Willem daar weldra zal aankomen.
Als Willem van het landgoed naar Batavia reist, wordt hij overvallen door de
bende van Johnson, bij wie zich ook de uit Nederland overgekomen Schmitt en Jasper
Pronk hebben aangesloten. Als Narud zich in de strijd mengt, delven de slechteriken
al spoedig het onderspit. Ze weten echter te ontkomen. Schmitt is dodelijk gewond.
Jasper Pronk en Johnson weten Schmitt op zijn sterfbed in ruil voor wat slokken
water te ontfutselen waar hij grote sommen gelds heeft verborgen. Vervolgens wordt
Pronk door Johnson vergiftigd. De laatste weet met de buit per zeilschip te ontkomen
naar Nederland. Hier wordt hij echter opgewacht door inspecteur Argus. Tijdens het
vervoer naar Amsterdam weet Johnson uit de trein te springen, maar hij komt hierbij
om. Inmiddels zijn Hendrik, Willem en Narud met een Suezboot in Nederland
gearriveerd. Wanneer hij in Amsterdam aankomt, blijkt Wilhelmina Egtenberg hem
samen met Willems moeder op te wachten. De laatste heeft onder een alias, gepruikt
en wel, als gouvernante gewerkt bij vrienden van de Egtenbergs.
De aan lager wal geraakte en door zijn vrouw verstoten Rudolf van Hazenberg
wordt bij een inbraakpoging in het huis van zijn vrouw in het hoofd geschoten door
een agent. Na een lijdensweg van tien dagen overlijdt hij. Anna van Dijk, die steeds
heimelijk verliefd is geweest op haar pleegbroer, sterft. Adelina Fiorini eindigt in
een krankzinnigengesticht. Willem trouwt met Wilhelmina Egtenberg en krijgt met
nog andere schatten de nalatenschap van zijn voorouder en beschikt zo voortaan over
een aanzienlijk vermogen. Narud maakt hem tot zijn enige erfgenaam.
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De heldendaden van Narud
Narud, ‘de maleijer’, is een echte held. Hij vertolkt als trouwe lijfwacht van Willem
een heldenrol door hem op weg met ‘de Jonge Henriëtte’ naar Nederland twee keer
het leven te redden. De eerste keer is dat het geval als de vijf- à zesjarige knaap door
de haaien dreigt te worden opgegeten. Willem gedraagt zich onbedachtzamer,
stoutmoediger en krachtiger dan menig leeftijdgenootje en ziet nergens gevaar in.
Narud houdt hem echter steeds in de gaten:

Schepen in de rede van Jamestown op Sint-Helena. Collectie KITLV.

Reeds meer dan eenmaal was de kleine wildzang, doordien hij ieders
waakzaamheid wist te verschalken en niettegenstaande het verbod van
den kapitein, tamelijk hoog in het want geklauterd, waar dan de dikwerf
gevaarlijke toestand van de knaap met grooten angst werd gadegeslagen,
terwijl men elk oogenblik niets anders verwachtte dan hem naar beneden
te zien storten. Maar dan was
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Narud steeds bij de hand, om hem van zijn hachelijk standpunt te verlossen,
daarbij eene vlugheid en spierkracht ten toon spreidende, die een ieder
verbaasde, zoodat hij bijna dezelfde achting der passagiers en matrozen
genoot als het voorwerp zijner onophoudelijke zorgen.19
Bij rustig weer klimt Willem weer eens in het want. In de verte ziet hij Sint-Helena
liggen. Dan verzamelt er zich een groep haaien om het schip. Enkele matrozen maken
vislijnen en harpoenen gereed, waarbij zij opgewonden kreten slaken. Willem laat
van schrik het want los en stort in zee. Narud springt onverschrokken met getrokken
kris te water. Hij duikt onder de grote haai die het op Willem heeft voorzien, en rijt
het beest de buik open. De andere vijf haaien blijven op afstand. Eenmaal aan boord
van de uitgezette sloep geklommen, doorboort Narud de gewonde haai met een
harpoen. De kleine Willem wordt bijna verstikt door de omhelzingen van de vrouwen.
Daarna komt Narud aan de beurt, die met de fors gespierde armen over de met bloed
besprenkelde borst gekruist en met een lach van innige zelfvoldoening op het gelaat,
het toneel staat te aanschouwen. De ‘heldhaftige redder’ krijgt een paar slokken rum,
terwijl ook de kapitein hem alle lof toezwaait. Willem, die een glaasje Malaga en
een beschuit ter aansterking krijgt, zegt ‘banjak’ (veel) van Narud te houden.20 Narud
tilt hem vervolgens op en drukt hem tegen zijn brede borst ‘als om hem opnieuw
tegen dreigend en onbekend gevaar te beschermen’.21
Narud is een aanhanger van het hindoegeloof. Zijn naam is dezelfde als die van
de zoon van Brahma. Narud staat voor de eerste mens of voor het verstand.22 Toch
is Naruds geest voor zijn omgeving ondoorgrondelijk. Als hij in het Kanaal kleine
wolkjes aan de hemel ziet, wordt hij onrustig. Hij loopt met grote schreden over het
dek waarbij hij de armen over de borst gekruist heeft. ‘Was het misschien een
voorgevoel van eenig naderend onheil, hetgeen zooals sommigen beweeren, bij de
kaste waartoe Narud behoorde, geen zeldzaamheid was?’23 Daarop doet de inheemse
held zijn tulband af, mediteert en gaat na rituele wassingen te hebben verricht in
gebed. Hij is er vervolgens van overtuigd dat de geest van de vernieling, die Mohilla
heet, zich aankondigt. Daarom waarschuwt hij de stuurman en de kapitein. De kapitein
zegt hem dat Europese wateren anders zijn dan Indische, dat hij alle eerbied voor
Naruds godsdienst heeft, maar dat hij zijn verantwoordelijkheid niet daarop mag
laten rusten en evenmin de hoop van zijn passagiers de bodem in mag slaan of zijn
kantoor mag teleurstellen.24 Naruds huid verschiet hierop van bronskleurig naar
asgrauw. Uiteindelijk moet de kapitein hem gelijk geven, maar dan is het al te laat.
Wanneer de orkaan zich aankondigt doordat het weer slechter wordt, positioneert
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Narud zich met gekruiste armen voor de grote mast. Hij verliest Willem geen seconde
uit het oog. Als de storm losbarst, worden de vrouwelijke passagiers de kajuit in
geloodst. Narud blijft met Willem op het achterdek,
terwijl zijne linkerhand rust[t]e op het donker gelokte hoofd van den
kleinen Willem van Groeneveld, die, als vermoedde deze dat er gevaar
dreigde, zich vast tegen hem aanklemde, en zich evenmin door het roepen
als door de beden der passagiers liet bewegen het dek en zijn beschermer
te verlaten, die op zijne beurt de vrouwen, die er voornamelijk op
aandrongen den knaap mede naar de kajuit te nemen, vriendelijk met de
hand wenkte, den kleine onder zijne hoede te laten.25
Narud vraagt zich af of Mohilla het ook op Willem gemunt heeft en spreekt hardop:
‘Wie weet! ... In elk geval zal ik doen wat ik moet doen om het kind van mijn
weldoener te behouden en hem te doen ontkomen aan het gevaar, dat de anderen
vernietigen zal.’26 Hij neemt Willem mee naar zijn hut, waarin zij vervolgens samen
bidden. Narud bidt tot Brahma dat ‘de opperste der goden, Heer zoowel over de
blanke stammen als over de opregte vereerders van zijn naam, kortom de
Alleenheerscher van het heelal, de blanke knaap onder zijn hoede mogt nemen en
hem beschermen tegen Adirmo en Mohilla, de twee goden, die op het levenslot van
den knaap den grootsten invloed schenen uit te oefenen, en voor welke gunst hij
gaarne zijn eigen leven ten offer wilde brengen aan Mohilla, de groote vernieler van
zijn aardsch geluk’.27 Vervolgens smeert hij de ontklede Willem in met een bijzondere
zalf en geeft hem een gouden ketting met een eveneens gouden beeldje van Brahma
dat Narud nog van zijn moeder heeft gekregen. Dat zal hem geluk brengen.
Vervolgens kleedt hij Willem weer aan en hijst hem in een duikpak van guttapercha
(een soort rubber). In een van de binnenzakken stopt hij wat beschuiten, een flesje
water en een beurs met goudstukken. Vervolgens zet hij Willem een duikerskap op.28
Daarna neemt Narud zijn beschermeling mee aan dek en bindt hem vast aan de
loefverschansing.
Dan verliest ‘de Jonge Henriëtte’ haar zeilen. Stortzeeën slaan over het schip en
doen het vollopen. Het zeewater gutst van de trap de kajuit in, waardoor het vrijwel
onmogelijk wordt de trap nog te bestijgen. Enkele wanhopige passagiers slagen daar
toch in. Voor de kust van Den Helder stoot de bark op de Haaksgronden, waarbij de
drie masten breken. Daarna worden het kompas en het stuurrad overboord geslagen:
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In dit ontzettende ogenblik nam Narud den kleinen Willem van
Groenenveld in zijne armen, nadat hij zijn sarong vierdubbel om de
lendenen had geslagen, en zeide binnensmonds: ‘Het is tijd! Nu of nooit!’
Hij snelde de verward op het achterdek bijeengeschoolde groep voorbij
en sprong met zijn dierbare last in de schuimende golven, met gillende
stem, die verre boven het bulderen van het noodweer uitklonk, roepende:
‘Mohilla! Hier ben ik .... Neem mij, maar red hem!’
Toen hij weer boven kwam, was hij alleen. De zonderlinge kleeding welke
hij den knaap had aangetrokken, had dezen op het water gehouden, toen
zijn beschermer in de diepte wegzonk.29
‘De Jonge Henriëtte’ is met man en muis vergaan. Zwaargewond spoelt Narud aan.
Lange tijd lijkt de zeer aangeslagen ‘malijer’ de enige overlevende. Hij wordt
opgevangen en verzorgd door Egtenberg en Zachtleven, die Narud, met zijn
‘regelmatige gelaatstrekken’, bijzonder lange ‘blauw-zwarte haarlokken’,
‘belangwekkend gelaat’ en ‘ijzersterke natuur’ laten verplegen.30 Pas jaren later zal
‘de trouwe inboorling van Java’31 als kapitein van de ‘Amboina’ Willem in San
Francisco weer terugzien. Zij aan zij zullen zij daarna aan boord van het schip en in
Indië de boosaardige Johnson en zijn bende bestrijden. Aan het einde van de roman
wordt Willem Naruds enige erfgenaam.

Narud als epische held in een koloniale tijd
Er bestaan in de Europese literatuur twee belangrijke oertypen als het gaat om helden.
Het ene type is dat van de tragische held, die strijdend tegen hogere machten ten
onder gaat.32 Als de Indische letterkunde beperkt wordt tot fictie, dan zou Saidjah uit
Max Havelaar de eerste tragische held genoemd kunnen worden.33 Saidjah vecht
voor zijn bestaan en dat van Adinda, maar gaat strijdend tegen hogere machten - in
dit geval de Nederlandse overheersers - ten onder, waarbij hij de sympathie van de
verteller en daardoor die van menige lezer nadrukkelijk aan zijn kant heeft.
Het heldendom van Narud is wezenlijk anders. Hij is geen tragische, maar een
epische held. Het is niet dat Narud in zijn bestaan niet te maken krijgt met de nodige
tragische gebeurtenissen: hij verliest zijn vader, geliefde en vrienden in een storm
op zee. Narud heeft echter vrijwel alle kenmerken van een epische held. Zo is hij
van nobele afkomst en beschikt hij over een bijzonder groot potentiaal aan kwaliteiten
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als moed, kracht, wijsheid, charisma, deugdzaamheid, opofferingsgezindheid,
onzelfzuchtigheid en nederigheid.34 Daarbij is hij een uitstekende vechter, die een
charismatisch leiderschap toont in de strijd tegen het kwade.35 Narud maakt vele grote
reizen. Ook is zijn natuur ijzersterk en heeft hij een knap uiterlijk met regelmatige
trekken en lang blauw-zwart haar, dat zijn belangwekkende gelaat omlijst.36 Dat is
niet zonder betekenis. Blauw-zwart vertegenwoordigt ‘the metaphorized color of
revenge or anticipated violence: it is made to mark the color of an expected fatality’.37

Paul Boyton in het rubberen overlevingspak rookt op zijn tocht in Het Kanaal een sigaar. Particuliere
collectie.

Daarbij heeft Narud iets van een sjamaan.38 Hij voelt op ‘oosters-mysterieuze’
wijze de natuur aan. Verder heeft hij kennis van bijzondere zalven en materialen en
daarmee weet hij de jonge Willem te redden van de verdrinkingsdood tijdens de
schipbreuk. De combinatie van al deze eigenschappen geeft Narud bijna iets
bovenmenselijks.39 Overigens heeft Panchaud het reddingspak dat Narud voor de
jonge Willem maakt, ontleend aan de actualiteit. In 1875 zwom Captain Paul Boyton
(1848-1924) in een dergelijk pak het Kanaal over. Hij noemde het pak ‘Merriman
Suit’, naar de uitvinder ervan, Clark S. Merriman (1829-?). Het zou de geschiedenis
ingaan als de eerste wetsuit. Jules Vernes zou in zijn roman Les Tribulations d'un
Chinois en Chine, die in 1879 verscheen, zijn drie hoofdpersonages laten overleven
in
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zee. Panchaud was Verne dus een jaar voor toen hij Narud in 1878 in zijn Licht- en
schaduwbeelden een dergelijke wetsuit liet gebruiken om Willem van Groeneveld
van de verdrinkingsdood te redden.
Van belang voor een epische held is ook dat hij door zijn omgeving als zodanig
wordt herkend en erkend.40 Dat is bij Narud onomstotelijk het geval. Bij zijn
tweevoudige redding van Willem wordt hem alle lof toegezwaaid. Als in het vierde
deel Willems reisgezelschap overvallen wordt door de bende van Johnson op weg
van het landgoed van Naruds familielid naar Buitenzorg, staat er in Panchauds roman
bovendien te lezen:
Thans begon een hardnekkige strijd, waaraan de koelies een werkdadig
deel namen, te meer daar zij de gasten huns meesters in gevaar zagen. De
komst van Narud vuurde aller moed aan, en weldra was de strijd in zooverre
beslist dat zij die niet gedood of ontkomen waren, gevangen werden
genomen.41
Wat de epische inheemse held toch nog een enigszins tragisch karakter geeft, is dat
de trotse Narud ondanks al zijn kwaliteiten de koloniale overheersers als zijn
meerderen moet erkennen. Ook Narud ontsnapt niet aan de wetten van het koloniale
systeem, waarin het centrum van de macht wordt ingenomen door de westerse, blanke,
christelijke man. Andere groepen, zoals vrouwen, niet-westerse volkeren of moslims,
worden niet tot dat centrum toegelaten en naar de periferie verwezen. Het koloniale
systeem was gericht op het bewerkstelligen, bevestigen en bestendigen van deze
orde. Narud mag dan heldhaftig, sterk en onverschrokken zijn, maar in feite
vertegenwoordigt hij daarmee het stereotype van de nobele wilde, die wel degelijk
ondergeschikt is aan de blanke.42 Narud wordt gerepresenteerd als een mens die dicht
bij de natuur staat. Hij is vlug, gespierd, en voelt lang van tevoren aan wanneer er
een storm opsteekt. Geheel volgens de in die tijd heersende koloniale opvattingen
krijgt hij benamingen toegemeten als ‘maleijer’,43 ‘neger’,44 ‘onbeschaafde Indiaan’,45
‘inboorling van Java’46 en ‘die man met zijn heidenschen naam’.47
Narud vergelijkt zichzelf met een kind - de vader-kind-metafoor komt in westerse
representaties van het kolonialisme geregeld voor - en benadrukt daarmee zijn status
van onontwikkelde inheemse man.48 Als hij vertelt over zijn afkomst, blijkt ook uit
dat verhaal wel heel nadrukkelijk de superioriteit van de Europeaan, waarbij de
inheemse man zich uiteindelijk moet neerleggen en zich zelfs moet aansluiten:
Mijn vader was een der invloedrijkste hoofden van onzen stam, en tevens
een der laatste dapperen, die zich tegen het gouvernement verzetten. Hij
had daar-
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in gelijk en streed toenmaals voor de regten van zijn land en volk, hoewel
hij later het tegenwoordige bestuur heeft leeren achten en liefhebben en
na zijne onderwerping, geen onbelangrijke diensten bewezen, zoo zelfs
dat hij na een kruistogt tegen de Dajaks, waarin hij zoowel door zijn moed
als beleid uitmuntte en het geluk had een geacht zeeofficier van een wissen
dood te redden, eene schitterende onderscheiding en tevens eene niet
onaanzienlijke belooning in geld ontving, waarvoor hij een kleinen,
snelzeilenden schooner kocht, ten einde zijn geluk met de kustvaart te
beproeven.49
Naruds vader heeft dus leren inzien dat de blanke overheerser het voor het zeggen
heeft en dat het goed is om zich bij de Nederlanders aan te sluiten. Hij heeft ‘het
tegenwoordige bestuur’ leren achten en zelfs liefhebben. Daarbij heeft hij het ‘geluk’
gehad een geacht zeeofficier van de dood te redden. Maar Naruds levensverhaal gaat
nog verder. Tijdens een storm verliest hij zijn vader, vrouw en beste vriend. Als hij
gered wordt door Hendrik van Groeneveld, de vader van Willem, blijft hij deze
vanwege ‘zijne vaderlijke behandeling’ trouw.50 Narud is daarmee een held die
tegelijkertijd een helper is, een steun en toeverlaat van de Europese koloniale orde.
Hij representeert de ideale onderdaan. Alle goede personages uit de roman waarderen
hem ook in die kwaliteit. De stuurman van ‘de Jonge Henriëtte’ zegt over hem: ‘'t
Is wel maar een blaauwe, doch een goede kerel’.51 De kapitein vindt hem ‘een
schrandere kerel en ontegenzeggelijk een goed zeeman’.52 Evengoed blijft Narud
binnen het koloniaal discours de Ander, hoezeer hij ook door Willem en Hendrik
van Groenenveld - en door de lezer - in het hart gesloten wordt. Veelbetekenend is
dat de laatste woorden van het 1377 pagina's tellende melodrama gewijd zijn aan
Narud. In de roman zijn er inmiddels vele jaren voorbijgegaan:
De oude heer Van Groeneveld en Narud zijn nog in leven. De wankelende
gezondheid van laatstgenoemde heeft hem evenwel genoopt zijn verblijf
te vestigen nabij Haarlem, waar hij zeer dikwerf bezoek ontvangt van zijne
vrienden, die het levendigste belang in hem stellen en den trouwen maleijer
nog eene menigte levensjaren toewenschen.53
Narud is daarmee mogelijk niet alleen de eerste inheemse epische held in de Indische
fictie, maar waarschijnlijk ook een van de vroegste ‘Maleische’ pensionado's in
Nederland.
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Coen van 't Veer (1968) studeerde Nederlands in Leiden. In 2013 werd hem de ‘NWO
promotiebeurs voor docenten’ toegekend voor het schrijven van De kolonie op drift,
een dissertatie over de representatie in fictie van de zeereis tussen Nederland en Indië
in de periode 1850-1940. In 2006 verzorgde hij de heruitgave van Melis Stokes
Zoutwaterliefde. Met Gerard Termorshuizen bezorgde hij in 2018 Herman
Salomonsons' Indisch leven in Den Haag 1930-1940.

Eindnoten:
1 Geciteerd bij Baggerman en Dekker 2014, p. 52.
2 Zie Baggerman en Dekker 2014, p. 55.
3 Zo blijkt uit een onderzoek dat door mij gedaan is op internet op 5 april, waarbij onder andere
gezocht is in www.worldcat.org.
4 Deze korte biografie is voor een belangrijk deel gebaseerd op Baggerman en Dekker 2014.
5 Zie Baggerman en Dekker 2014, en Luger 2013.
6 Luger 1993, p. 468.
7 Luger 1993, p. 468.
8 Luger 1993, p. 468.
9 Luger 1993, p. 468.
10 Luger 1993, p. 469.
11 Geciteerd bij Baggerman en Dekker 2014, p. 52.
12 Panchaud 1878, dl. 1, p. i.
13 Panchaud 1878, dl. 1, p. ii.
14 Panchaud 1878, dl. 1, p. iii.
15 Panchaud 1878, dl. 1, p. iii.
16 Panchaud 1878, dl. 1, p. iii.
17 Zo laat ik de levensgeschiedenis van Adelina Fiorini en het Surimaanse gedeelte van het verhaal
weg.
18 Zie Panchaud 1878, dl 2, p. 183-188.
19 Panchaud 1878, dl. 1, p. 102-103.
20 Panchaud 1878, dl. 1, p. 112-114.
21 Panchaud 1878, dl. 1, p. 113.
22 Hunt 1866, p. 15.
23 Panchaud 1878, dl. 1, p. 120.
24 Panchaud 1878, dl. 1, p. 159.
25 Panchaud 1878, dl. 1, p. 169.
26 Panchaud 1878, dl. 1, p. 172.
27 Panchaud 1878, dl. 1, p. 173.
28 In deel II vertelt Narud het hele verhaal van de scheepsramp aan Egtenberg en Zachtleven. Hij
blijkt het duikerspak al in Indië voor Willem op maat te hebben gemaakt. Zie Panchaud 1878,
dl. 2, p. 157-175 en in het bijzonder p. 168-169.
29 Panchaud 1878, dl. 1, p. 186.
30 Panchaud 1878, dl. 1, p. 297 en 299.
31 Panchaud 1878, dl. 2, p. 166.
32 Miller 2000, p. 7.
33 Dan wordt ervan uitgegaan dat Christina Martha een werkelijk bestaand figuur is geweest om
wie veel mythevorming heeft plaatsgevonden. Zie de inleiding van Straver bij Ver Huell 2013.
Agon uit Onno Zwier van Harens treurspel Agon, sulthan van Bantam uit 1769 zou nog een
andere goede kandidaat zijn om de eerste tragische held van de Indische letterkunde genoemd
te worden.
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[Nummer 4]
Redactioneel
Op 4 november van dit jaar werd op Bronbeek ons symposium Liefde en lust in de
Indische Letteren gehouden. Het aantal deelnemers is nog nooit zo groot geweest.
Meer dan driehonderd belangstellenden waren naar de Kumpulan gekomen om te
luisteren naar acht voordrachten en een vraaggesprek met Xaviera Hollander over
haar vader Mick de Vries. Een bijzondere gebeurtenis was de presentatie van de
biografie, die Gerard Termorshuizen en Coen van 't Veer aan de kleurrijke Indische
persmagnaat Dominique Berretty hebben gewijd. Een groot aantal nazaten was daarbij
aanwezig. De lezingen van dit symposium zullen in het decembernummer van de
komende jaargang gepubliceerd worden.
Deze aflevering bevat de lezingen die een jaar tevoren, op 5 november 2017 op
Bronbeek werden gehouden. De titel van het symposium luidde: Indische
beroemdheden. Eregast was Ernst Jansz. Rick Honings hield een inleiding om de
lezingen in een kader te plaatsen. Onder de titel ‘De topic of the day’ besprak Annet
Mooij Mina Krusemans weerzien met Indië. Vilan van de Loo vroeg in haar bijdrage
aandacht voor J.B. van Heutsz. Het Indië van Couperus kwam aan bod in een lezing
van Jaap Goedegebuure, getiteld ‘Verbannen uit het paradijs’. Minder beroemd, maar
wel boeiend was de persoon van Nel Stokvis-Cohen Stuart. Liesbeth Hesselink haalde
deze voorvechtster van inheemse verpleegsters voor het voetlicht. Dominique Berretty,
die hierboven al ter sprake kwam, was een typische Indische beroemdheid par
excellence. De bijdrage van Gerard Termorshuizen over hem heet ‘Hij stierf zoals
hij had geleefd, opzienbarend’. Een omstreden koloniale beroemdheid was Raymond
Westerling. Arnoud Arps belichtte het geweld en de reputatie van deze veelbesproken
militair in de dekolononisatieliteratuur. De Van Dis-mythe kwam aan bod in de
voordracht van Sander Bax over Adriaan van Dis: ‘De schrijver als bekende
Nederlander’.
Dit najaar heeft onze Werkgroep afscheid moeten nemen van Paulien Schuurmans,
omdat zij het redacteurschap niet langer kon verenigen met haar andere be-

Indische Letteren. Jaargang 33

394
zigheden. Wij willen haar hartelijk bedanken voor alles wat zij voor de Indische
Letteren heeft gedaan en wensen haar veel succes in haar verdere loopbaan.
Vanwege gestegen kosten hebben we moeten besluiten tot een kleine verhoging
van de abonnementsprijs. Voor de details zie de binnenzijde van het omslag.
Achterin dit nummer treft u het programma aan van de lezingenmiddag die op 8
maart van volgend jaar in Leiden zal worden gehouden. We hopen velen van u daar
te mogen begroeten.
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De topic of the day
Mina Krusemans weerzien met Indië
Annet Mooij
Op 1 september 1877 vertrok Mina Kruseman (1839-1922) vanuit Den Helder met
het stoomschip Prinses Amalia naar Batavia.1 Achtendertig jaar oud en moegestreden
keerde ze terug naar Indië, het land waar ze een groot deel van haar jeugd had
doorgebracht. ‘Ik zoek hier noch roem, noch eer, noch eenig lawaai,’ verklaarde ze
na aankomst. ‘Ik wil werken voor mijn brood en kalm leven van de opbrengst van
mijn werk.’2
In het geval van Mina Kruseman was dit alles relatief, maar het is waar: ze
timmerde in Indië minder aan de weg dan ze tot dan toe gewend was te doen, en haar
allesoverheersende drang om zelf te schitteren en succes te hebben, was gaan liggen.
Tegelijkertijd betekende deze terugtrekkende beweging niet dat ze haar oude
hervormingsagenda opgaf. Voor een sterk geslonken publiek bleef Kruseman zich
in woord en daad verzetten tegen alle krachten van wettelijke, maatschappelijke of
godsdienstige aard die vrouwen belemmerden een onafhankelijk leven te leiden.
Als actieve strijdster voor vrouwenrechten was Mina Kruseman in de jaren zeventig
van de negentiende eeuw in Nederland uitgegroeid tot een meer dan opvallende
verschijning. Met haar uitdagende uiterlijk, haar indrukwekkende voordracht en haar
brutale en vrolijke spotlust was Kruseman niet direct het type dat je je voorstelt bij
een negentiende-eeuwse feministe. Voor haar geen strakke knotjes en hooggesloten
reformjurken. Zij prefereerde een weelderige haardracht en fluwelen sleepjaponnen
met decolletés die in haar hoogtijdagen een spraakmakende diepte konden bereiken.
Samen met de feministe Betsy Perk trok de toen nog onbekende Mina Kruseman in
het voorjaar van 1873 door Nederland met een gezamenlijke leestournee, waarmee
ze landelijke bekendheid verwierf.
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Het land door

Mina Kruseman bij een van haar optredens in Middelburg (Mooij 2013, eerste kleurkatern, p. 7).

Kruseman trad daarin op met het door haar zelf geschreven stuk Zusters. Een
schetsje uit onze dagen. In deze schets levert ze scherpe kritiek op de bestaande
opvoedingspraktijk, die voor meisjes geen ander doel kende dan het huwelijk. Terwijl
jongens werden opgevoed tot vrije en zelfstandige wezens, werden jonge vrouwen
ertoe veroordeeld hun dagen in ledigheid te slijten. Een beetje borduren, een beetje
pianospelen, een beetje tekenen en intussen wachten op een echtgenoot. Kwam die
om de een of andere reden niet opdagen, dan liep een vrouw dus haar bestemming
mis en wachtte haar het troosteloze lot van de ‘oude-jonge-jufvrouw’, overgeleverd
aan de goedheid en het medelijden van familieleden.
‘Waarom werkt men overal, maar vooral in Nederland, de ontwikkeling der vrouw
zo stelselmatig tegen?’ zo luidde de hartstochtelijke kernvraag van het stuk. ‘Waarom
sluit men haar uit van schier alle betrekkingen waarin zij voor het welzijn van een
grooter aantal menschen, dan haar huisgenooten alleen, nuttig werkzaam zou kunnen
zijn?’3 Wat betreft de boodschap was Zusters duidelijk genoeg. Scherper dan ooit
iemand voor haar had gedaan, hekelde Kruseman de verstikkende beperkingen die
aan het negentiende-eeuwse vrouwenleven door godsdienst, wetten en fatsoen werden
opgelegd.
De tournee was al met al een bijzondere en opzienbarende gebeurtenis in de vroege
jaren van het Nederlandse feminisme. Naar bescheiden negentiende-eeuwse proporties
werd het optreden een hype. Het lezende vrouwenpaar was een kleine sensatie en
Mina werd het gesprek van de dag.
Krusemans boodschap heeft uiteraard aan actualiteit ingeboet, althans in Nederland,
maar de kern ervan doet nog altijd bijzonder fris aan. Als zij ergens op hamerde dan
was het op het belang van een goede opleiding en betaald werk. Emancipatie
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begint met economische zelfstandigheid. Wie vrij en onafhankelijk wil leven, moet
zichzelf kunnen onderhouden: ‘Ik vraag werk voor de vrouwen,’ schreef Kruseman,
‘niets dan werk, werk dat betaald wordt met geld.’4 Want alleen de vrouw die in haar
eigen onderhoud kon voorzien, was werkelijk vrij. Zij hoefde niet te trouwen om in
leven te blijven, maar kon ervoor kiezen dit uit liefde te doen. En als zij dat niet deed,
dan kon zij zelfstandig leven in plaats van te zijn overgeleverd aan de goedheid en
de aalmoezen van anderen. Zelf koos Kruseman er al vroeg voor de conventies te
negeren en maatschappelijke afkeuring te trotseren. Ze ging haar eigen weg en hield
zich nauwgezet aan haar eigen stelregel. Voor een gratis optreden hoefde men bij
Kruseman niet aan te komen.

Openingstoneel van Vorstenschool met Mina Kruseman als koningin Louise gezeten aan haar
schrijftafel (Mooij 2013, tweede kleurkatern, p. 3).

Mina Kruseman leidde een veelbewogen en tot de verbeelding sprekend leven.
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Ze keerde zich tegen oorlog en militarisme; ze schreef romans, toneelstukken en
voerde polemieken. Ze declameerde, acteerde en beproefde geheel op eigen houtje
haar geluk als concertzangeres in Amerika. Met een waaier van artistieke activiteiten
voorzag zij in haar eigen onderhoud, wat voor een vrouw van haar stand in haar tijd
hoogst ongewoon was. Maar zij wist er haar doel mee te bereiken: in haar eigen leven
aan te tonen dat het mogelijk was als vrouw en als artieste een vrij en onafhankelijk
leven te leiden.
Het is aan Kruseman te danken dat Multatuli's Vorstenschool in 1875 voor het
eerst - en met haarzelf in de hoofdrol - op de planken werd gebracht. De twee
onderhielden een tijd lang een innige vriendschap, maar in de aanloop naar de eerste
uitvoering van Vorstenschool ontwikkelde zich een groeiende spanning, die kort
voor de première tot een hevige ontploffing kwam. Een verzoening bleek niet
mogelijk. De ooit innige vriendschap met Multatuli sloeg om in diepe wederzijdse
vijandschap en haat. Na vijfentwintig (zeer succesvolle) voorstellingen werd
Kruseman ontslagen. Het stuk werd verder gespeeld met een andere actrice in de
hoofdrol.
Het was na deze nederlaag dat Kruseman terugkeerde naar Nederlands-Indië. Vlak
voor haar definitieve vertrek in het najaar van 1877 wierp zij op het laatste moment
nog even een bommetje over haar schouder met de uitgave van het driedelige Mijn
leven, een autobiografie in brieven, waarin Kruseman vrijelijk citeerde, niet alleen
uit haar eigen brieven maar ook uit aan haar gerichte, vaak vertrouwelijke
correspondentie van anderen. Veel van deze afzenders, onder wie in de eerste plaats
Multatuli, waren hierover bijzonder verbolgen, om het zacht uit te drukken.

Het echte werk
Al markeerde Mijn leven niet het eindpunt van een leven, een breekpunt vormde het
wel, of misschien is het beter om te spreken van een stijlbreuk. Waar Kruseman
eerder nadrukkelijk strijd had gevoerd, de openbaarheid had gezocht en rumoer had
gemaakt, verkoos ze na 1877 dus een bestaan in de luwte.
In Indië, zo verkondigde Kruseman, daar wachtte het eigenlijke werk. Dat was
waar het haar eigenlijk altijd om te doen was geweest: een zelfstandig bestaan
opbouwen, werken voor haar brood en door les te geven anderen op dezelfde weg
vooruit helpen. Deze bescheiden ambitie is gemakkelijk af te doen als een poging
om van de nood een deugd te maken. Zo heel veel mogelijkheden restten haar per
slot van rekening niet meer na het Vorstenschool-echec. Toch zou dat niet terecht
zijn.
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Het vooruitzicht om in het land van haar jeugd haar werk op een andere leest voort
te zetten en om, wat zij noemde, ‘in een ruimer kring nuttig werkzaam te zijn voor
anderen’, was een toekomstperspectief dat ze al langer voor ogen had, en dat ze
inderdaad als een soort bestemming lijkt te hebben gezien.5 Haar terugkeer naar Indië
en haar afscheid van de schijnwerpers waren zeker niet alleen uit nood geboren.
Kruseman was een opmerkelijke verschijning in de weinig opwindende Europese
gemeenschap op Java, over wie in de Indische kranten veel werd geschreven. Vooral
de eerste maanden kon men er geen genoeg van krijgen.
Het land waar Kruseman naar terugkeerde, was niet meer hetzelfde als het land
van haar meisjesjaren, maar veruit de belangrijkste verandering gold Kruseman zelf:
zij was geen kind meer. Ze had Indië destijds verlaten toen ze net vijftien was, nu
was ze achtendertig. Uit haar in 1873 verschenen roman Een huwelijk in Indië valt
op te maken dat zij zich er terdege van bewust was dat het leven in de kolonie vooral
voor kinderen paradijselijk was. Deze keer kreeg ze te maken met de wereld van de
volwassen Europeanen, die, afgaande op de weergave die zij daar in haar boek zelf
van gaf, weinig aantrekkelijk was: bekrompen, verveeld en roddelziek. Je kunt je
afvragen of de volwassen Kruseman in deze gemeenschap kon gedijen. Een voordeel
was in elk geval dat zij niet onvoorbereid was op wat haar te wachten stond. Zij wist
bovendien dat Indië haar meer te bieden had dan de Europese coterie. De belofte van
een nieuw bestaan, in de eerste plaats, maar ook bijvoorbeeld de overweldigende
tropische natuur, waar ze bijzondere herinneringen aan bewaarde.
Na een klein jaar in Batavia te hebben gewoond vestigde zij zich in augustus 1878
in Soerabaja, de stad die tot aan haar terugkeer naar Europa haar woonplaats zou
blijven. Zij moet daar een hele bezienswaardigheid zijn geweest als zij, gehuld in
een wijde, losse peignoir, in een open rijtuigje door de stad reed, de teugels zelf in
handen. In de herinnering van de in Soerabaja geboren schrijver Victor Ido was
Kruseman in haar nieuwe woonplaats een even opvallende als imponerende
verschijning. In één van zijn latere radiovoordrachten, waarin hij terugblikte op het
Indië van zijn jeugd, memoreerde Ido haar ‘vrij gezette, kordate, soldateske
verschijning’ en haar ‘robuste en ongegeneerde persoonlijkheid’, die hem als kind
enige vrees inboezemden. Zij maakte de indruk, zo formuleerde hij het meer dan
vijftig jaar later, van ‘een operette-koningin.’6
Kruseman mocht dan enigszins uit de toon vallen, het lukte haar niettemin in korte
tijd een drukke werkkring op te bouwen. Ze gaf piano-, zang- en declamatie-lessen
en bevond zich al spoedig in het centrum van het culturele leven in de stad. Net als
elders in Nederlands-Indië was dat in Soerabaja niet erg sterk ontwikkeld.
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Zo nu en dan werd de stad bezocht door een rondreizend operagezelschap, maar voor
een vast, professioneel toneel- of muziekgezelschap was er onvoldoende publiek.
Muziek en toneel werden er in verenigingsverband beoefend, hoofdzakelijk door
amateurs. De komst van Kruseman werd in deze kringen met vreugde begroet.

Advertentie in de Soerabaya Courant van 1 september 1881 voor de achtste Soirée Artistique, met
op het programma het door Frits Hoffman geschreven Julia d'Alverno (Mooij 2013, tweede
kleurkatern, p. 5).

Alles wijst erop dat Kruseman zich inderdaad toelegde op waar ze voor gekomen
was: in relatieve stilte ‘nuttig werkzaam te zijn voor anderen’. Zij zette haar strijd
voor de emancipatie voort met andere middelen en in kleinere kring, vooral door les
te geven. Ze betrok haar pupillen uit alle geledingen van de Nederlands-Indische
bevolking en uit diverse leeftijdscategorieën. Ze gaf zang- en toneelles aan Europese
dames en heren, bracht de kinderen van Inlandse hoofden de eerste beginselen van
het pianospel bij en verzamelde een schare meisjes om zich heen van voornamelijk
Indo-Europese en Chinese afkomst, die zij in van alles onderrichtte, maar wie ze
toch vooral, zo lijkt het, levenslessen wilde bijbrengen. Die laatste categorie leerlingen
lag Kruseman het naast aan het hart en vormde ook het voornaamste object van haar
nieuwe emancipatiestrijd.

‘Liplapjes en chineesinnetjes’
Uit die favoriete leerlingen spreekt Krusemans uitgesproken voorkeur voor de
tussengroepen in de Indische samenleving, met als voorbeeld bij uitstek de
Indo-Europeanen, geboren uit de relaties tussen Europese mannen en Indische
vrouwen. Zij vormden een groep waarover vooroordelen en stereotypen wijd verbreid
waren, en die, afgaande op bijvoorbeeld de herinnering die oud-officier W.A. van
Rees schreef over zijn Indische jaren, door volbloed Europeanen met weinig compas-
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sie tegemoet werd getreden. ‘De kleurling, in den wandel liplap of sinjo genoemd,
heeft het meestal aan zich-zelf te danken wanneer hij een lage plaats in de
maatschappij inneemt’, oordeelde Van Rees. Veel had hij namelijk niet in zijn mars:
‘het hoofdgebrek van den Sinjo is luiheid en stompheid des geestes; in
geestontwikkeling staat hij dikwijls nog bij den inlander achter. Daarbij geeft de
ligtere kleur van zijn huid hem een valsch gevoel van waarde’. Maatschappelijk
gezien was de sinjo een nietsnut, al maakte de combinatie van netjes kunnen schrijven
en geringe intelligentie hem nog wel geschikt als ‘copyist’. ‘Gij kunt hem minstens
drie malen zijn eigen doodvonnis laten schrijven,’ schamperde Van Rees, ‘alvorens
hij ontdekt dat het hem persoonlijk aangaat.’7
Dat Krusemans sympathie naar deze geminachte bevolkingsgroep uitging, bleek
ook uit haar keuze om als regisseur actief te worden bij toneelvereniging Constantia,
die, anders dan de andere twee toneelverenigingen in Soerabaja, was opgericht door
en bedoeld was voor Indo-Europeanen. Het waren in het bijzonder de meisjes
afkomstig uit deze groep, ook door Kruseman ‘liplapjes’ genoemd, die zich in haar
warme belangstelling mochten verheugen. Zij stonden in mindere of meerdere mate
buiten de normale maatschappelijke orde en waren om die reden in Krusemans ogen
puur en oorspronkelijk gebleven, dat wil zeggen: minder misvormd door opvoeding,
onderwijs en maatschappelijke conventies.
In haar lespraktijk stelde Kruseman zich ten doel de meisjes uit deze tussengroepen
vooruit te helpen. Het grote belang dat ze daaraan hechtte, bleek zo'n twee decennia
later, in 1900, toen Kruseman een tweede Indische roman publiceerde, waarin ze net
als eerder in Een huwelijk in Indië, veel van haar indrukken van het leven in de
kolonie verwerkte. In dit nieuwe werk, dat onder de titel Parias verscheen, spelen
deze meisjes niet alleen een hoofdrol, het boek was ook opgedragen aan haar gewezen
leerlingen: ‘De bijna europeesche meisjes, de liplapjes en chineesinnetjes, met wie
ik dagelijks omging als met jongere zusjes, die me begrepen en met me samenwerkten
aan de verheffing der vrouw.’
Wat dit soort meisjes in gunstige zin onderscheidde, werd in Parias verwoord
door Juffrouw Hanna, een Mina Kruseman-achtige figuur, die in het boek een
belangrijke rol speelt en zich als een moederkloek over een aantal van deze meisjes
ontfermt. Zij zijn, zo legt Hanna desgevraagd uit aan een kritische bezoeker, minder
verwend, veeleisend en nuffig dan hun Europese leeftijdsgenotes. Vaak gebrekkig
geschoold en bijgelovig, dat is waar, maar aanhankelijk en trouw, praktisch ingesteld
en vooral: zuiver in hun oordeel en helder in hun denken. Dat laatste als direct gevolg
van hun maatschappelijke positie als buitenstaander. Wat betreft de toekomst is Han-
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na's hoop op deze meisjes gevestigd. Die hoopvolle verwachting wordt in Parias
verder uitgewerkt. Het zijn deze vrijmoedige schepsels die zich tot hoogstaande
mensen ontwikkelen en samen met andere maatschappelijk onbeminde maar
onafhankelijke vrouwen uiteindelijk een voortrekkersrol zullen spelen. Zij behoren,
aldus de nogal hoogdravende boodschap van het boek, tot de speciale categorie van
geroepenen, ‘die eenmaal licht zullen brengen in de chaos van de wereld en de
maatschappijen leeren zullen wat vrijheid, wat rechtvaardigheid is.’8 Zo ver was het
nog niet. Voorlopig moesten deze meisjes zelf nog onderwezen worden, en voor een
handvol van hen maakte Kruseman deze taak tot de hare.
Krusemans prioriteit lag niet meer bij het scheppende werk, maar bij het helpen
en stimuleren van anderen, als docente, toneelregisseur en door de organisatie van
artistieke avonden waarop haar leerlingen zich konden presenteren. Zelf bleef ze
liever op de achtergrond, al wil de ironie dat zij juist in deze meer dienstbare rol
opnieuw in ruzies verzeild raakte en een relletje ontketende dat ertoe leidde dat haar
eigen persoon opnieuw in het centrum van de aandacht kwam te staan.
Een nog aanzienlijk grotere ophef rond haar persoon ontstond toen zij een paar
jaar later vriend en vijand verraste met een plotselinge terugkeer naar Europa. Naar
later bleek was zij op dat moment zwanger van de negentien jaar jongere fotograaf
Frits Hoffman, met wie zij in Soerabaja een geheime verhouding was begonnen. Om
die ongemerkt te kunnen onderhouden was ze een pension begonnen, waar Hoffman
een kamer huurde. Totdat dus een zwangerschap een einde maakte aan dit
arrangement. Om een schandaal voor te zijn, namen beiden in het najaar van 1883
stilletjes de benen, maar dat kon niet voorkomen dat het nieuws door de Indische
kranten achteraf alsnog breed werd uitgeserveerd.
Zo werd Kruseman ook in Indië opnieuw ‘de topic of the day’ zoals de pers het
noemde, en dreigde haar weerzien met Indië alsnog te worden gedomineerd door
vetes, schermutselingen en smeuïge sensatieberichten.9 Kortom door het soort lawaai
dat zij juist uit de weg had willen gaan.

Invloed
Het zou onverdiend zijn het daarbij te laten. In maatschappelijk opzicht was er van
Krusemans aanwezigheid zeker een stimulerende invloed uitgegaan. Met de komst
van deze excentrieke persoon werd ook de discussie over het vrouwenvraagstuk in
de Indische samenleving geïntroduceerd. Veel hoefde ze daar zelf in eerste instantie
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niet eens voor te doen; haar reputatie was haar al vooruitgesneld. Nog voordat zij
een voet aan wal had gezet, wist ze de gemoederen al te verhitten en te verdelen en
werden kwesties als meisjesopvoeding, onderwijs en vrouwenemancipatie in de
Indische pers voor het eerst onderwerp van discussie. Gedurende de zes jaren die
haar verblijf duurde, zou dat geregeld zo blijven.

‘Een beelderig mooije, levensgroote crayon buste,’ vond Kruseman zelf. Portret dat in het najaar
van 1871 in New York werd gemaakt door society fotograaf Napoleon Sarony (Mooij 2013, eerste
kleurkatern, p. 3).

Op de langere termijn bezien was Krusemans aanwezigheid in Nederlands-Indië
voor het vrouwenvraagstuk van doorslaggevend belang. Het leven dat zij leidde, haar
optreden en publicaties waren voor een aantal Indische vrouwen een voorbeeld. Zo
werd een van haar oud-leerlingen, Suze Cornelius, later president van
vrouwenvereniging De Dageraad en was zij eveneens betrokken bij tijdschriften als
het Internationaal Maandblad en Poetri Mardika (De Vrije Vrouw). In latere artikelen
over de ontwikkeling van de positie van de vrouw in Indië markeert de komst van
Kruseman vaak het beginpunt.10
Een Indische beroemdheid is Mina Kruseman inmiddels al lang niet meer, maar
wat inspirerend aan haar blijft, zijn haar flamboyante karakter en haar branie: de
manier waarop zij compromisloos, met een verbluffende zelfovertuiging en een grote
vrijheidsdrang, haar eigen weg zocht. Wat zij voor veel van haar tijdgenoten voelbaar
maakte, was de onmacht en de rechteloosheid van vrouwen uit haar milieu, de
wanhoop die daaruit kon voortkomen, de verspilling van talent en levensvreugde,
de onrechtvaardigheid. In haar gevecht hiertegen heeft zij haar eigen leven ingezet,
een voorbeeld gesteld en laten zien dat het ook anders kon.
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‘Tot het einde toe op den ingeslagen weg blijven voortgaan’
Het testosteronproza van generaal J.B. van Heutsz
Vilan van de Loo
Dat ik door den grooten hoop, de massa zou gesmaad worden met uiting
daarvan in de pers, wist ik vooruit, de kiem daarvan is gelegd op den dag
dat men mij te 'S Hage feestelijk inhaalde.1 Om deze inhaling te voorkomen
zond ik Colijn vooruit naar Holland. Hij deed wat hij kon maar was niet
bestand tegen de vertoogen van den oud Gouv. Generaal Van der Wijck
en een paar andere hooggeplaatste personen die bij Colijns komst, zonder
mij vooraf te vragen, reeds alles voor een feestelijke ontvangst hadden
voorbereid. Uit deferentie voor den Heer Van der Wijck heb ik toen, zeer
tegen mijn zin, toegegeven, maar aan Colijn en ik meen ook aan Minister
Idenburg heb ik daarna te kennen gegeven dat die inhaling de bron zou
zijn van veel toekomstig verdriet en leed.2
Dit zijn enkele scherpe zinnen uit een lange brief uit 1908, geschreven door Joannes
Benedictus van Heutsz (1851-1924), destijds gouverneur-generaal van
Nederlands-Indië. Eén alinea. Die is geladen met emotie, zoals meer alinea's in die
brief zijn. Van Heutsz is als brievenschrijver fenomenaal, vooral wanneer hij zich
getergd voelt, en dat komt vaak voor. Dit is een alinea om hardop te lezen, omdat
pas dan de geladenheid van dit proza duidelijk wordt. Zelf doe ik dat vaak, niet alleen
omdat ik aan zijn biografie werk, maar ook om iets te ervaren van zijn levenskracht.
In de huidige tijd, waarin het koloniale verleden opnieuw gewogen wordt, staat
proza van militairen uit de koloniale periode bij voorbaat in een negatief licht. Voor
deze teksten geldt in sterkere mate wat voor de andere literatuur uit de koloniale tijd
geldt: wat moeten we met het gedachtegoed dat daarin is verwoord? Zijn we in staat
met een objectieve blik het morele kompas uit die tijd te erkennen als de normen van
toen, waardoor we de Indische literatuur op haar waarde kunnen schatten? Zo ja, dan
vinden we in dat omvangrijke corpus teksten een rijkdom, niet alleen aan literaire
schoonheid, maar ook aan informatie over de koloniale mentaliteit. Dat geldt bij
uitstek voor de militaire geschriften, die tot dusver ondervertegenwoordigd zijn in
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elk handboek en ieder literatuuroverzicht, die feitelijk alleen een overzicht geven
van de burgerlijke Indische letteren. Dat is een beperking.

J.B. van Heutsz als gouverneur-generaal, 1909. Collectie KITLV.

Van Heutsz en zijn militaire generatie schrijven uitstekend. De scheldbrieven van
G.C.E. (Frits) van Daalen doen niet onder voor de scherpe teksten van Bas Veth, de
brieven van Colijn over Lombok zijn minstens zo dramatisch als de Atjeh-roman
Alarm! (1919) van Jeanne Reyneke van Stuwe en de grote hoeveelheid
egodocumenten van militairen van verschillende rangen doet ons begrijpen wat de
werkelijke achtergrond is van al die dansende militairen - al dan niet met een lege
mouw - op het residentsbal zoals ze verschijnen in de oude damesromans. Geleidelijk
aan ontdek ik de schuilplaatsen van de militaire koloniale letterkunde: in almanakken
van de Hoofdcursus in Kampen en van de Koninklijke Militaire Academie, in
tijdschriften als het Indisch Militaire Tijdschrift, het blad van de Indische
Krijgskundige Vereeniging, in al dan niet anonieme krantenartikelen en in
vertrouwelijk bedoelde brieven, die gelukkig bewaard zijn gebleven en zich veelal
in archieven bevinden.
Degene van wie ik de meeste brieven lees, is Van Heutsz. Hij schrijft veel en is
lang van stof, een brief van tien kantjes is geen uitzondering. Daarin karakteriseert
hij regelmatig met enkele woorden een persoon of een situatie, zoals de directeur
van de Plantentuin Melchior Treub, die hij ‘een krakende wagen’ noemt, of de Haagse
sociëteit De Witte, die hij rubriceert onder ‘die dagelijksche verzamelplaatsen van
de vele Haagsche leeglopers.’3 Van Heutsz schrijft lange zinnen met tussenzinnen,
die als statement functioneren, zoals over H.H. (Henri) van Kol: ‘Ik hoop nog eens
gelegenheid te hebben hem openlijk mijne verachting te toonen.’4 Een relatief korte
zin als deze is meer een oneliner: ‘Het is toch bijzonder eigenaardig dat van het begin
van de Atjeh oorlog af van dat land het meest is geoordeeld, gesproken en geschre-
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ven door menschen die er het minst van af wisten en die zelf nooit in staat zijn geweest
iets dergelijks tot stand te brengen.’5 Uit veel brieven blijkt zijn temperament, zijn
ongeduld, zijn intense verlangen om ‘door te pakken’, zoals hij dat noemt. Dat geldt
bij uitstek wanneer hij vanuit de tropen in gevecht is met zijn grootste vijand: de
bureaucratische regering te Den Haag.
Over Van Heutsz is veel en tegelijkertijd weinig geschreven. De kranten stonden
decennia vol over hem, maar een gedegen biografie heeft dat tot op heden nog niet
opgeleverd. Er zijn drie pockets die als biografie gelden. Twee ervan zijn geschreven
door J.C. Lamster, die nog onder Van Heutsz heeft gediend.6 Zijn loyaliteit is op elke
bladzijde merkbaar; over de oude generaal niets dan goeds. Dan is er J.B. van Heutsz.
Leven en legende (1976), een uitgave van J.C. Witte, die zich overwegend op Lamster
baseert. Bij deze drie tel ik niet het hagiografische Luitenant-generaal J.B. van Heutsz
van Alex (ps. C. de Vries ) uit 1904.
Deze leemte hoop ik te vullen met een biografie die in 2020 moet verschijnen.
Dat is voor mij angstaanjagend snel, want niet alleen is Van Heutsz een complexe
man, maar ook vormt zijn bestuursperiode een belangrijke schakel in de kolonisatie
van Nederlands-Indië. Mijn doel is zowel de man als zijn tijd dichterbij te brengen,
en om als het ware en passant duidelijk te maken dat ook de militaire literatuur een
plaats verdient in de Indische letterkunde.

Biografie
Joannes van Heutsz werd geboren op 3 februari 1851 te Coevorden. Hij is de tweede
zoon van Maria Kocken en Franciscus van Heutsz, kapitein in dienst van het
Nederlandse leger. Na Jo worden er nog een broer en een zusje geboren. De drie
jongens uit dit gezin zullen voor Indië kiezen: de oudste Henri via een studie aan de
Koninklijke Militaire Academie (KMA), Jo via de Hoofdcursus in Kampen en Frans
jr. trekt via Delft als ambtenaar naar de oost.
Jo van Heutsz laat zich in 1873 bewust overplaatsen naar het leger in Indië. De
reden daarvoor ligt in de mislukte eerste Atjeh-expeditie. Dat moet iets in hem wakker
geschud hebben, zoals dat ook met anderen van zijn generatie gebeurde.
Vaderlandsliefde, krijgszucht, verlangen naar eer en waardering: in Indië waren de
Militaire Willems-Ordes te verdienen. Daar kwam nog iets anders bij: Jo was een
kind uit wat we tegenwoordig een probleemgezin noemen, vooral vanwege de vader,
die alcoholist was. Zijn moeder deed moeite om het gezin bij elkaar te houden, maar
in
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1865 vroeg zij een scheiding aan.

J.B. van Heutsz als civiel- en militair-gouverneur van Atjeh, circa 1900. Collectie KITLV.

Dankzij een combinatie van militaire kwaliteiten, leiderschap, de juiste kennissen
- in het bijzonder de Islamgeleerde Christiaan Snouck Hurgronje - en een goede
opleiding maakt Van Heutsz in Indië snel carrière. In 1877 sluit hij een huwelijk met
Maria Henriëtte van der Zwaan, een leerlinge van de schrijfster en declamatrice Mina
Kruseman. Het echtpaar zal zes kinderen krijgen. Mevrouw Van Heutsz moet net
als Mina Kruseman feministisch zijn geweest: in het familiearchief vond ik een
briefje waarin ze de toenmalige bestseller Hilda van Suylenburg (1897) bestelt.
Mogelijk las Van Heutsz die ook. In het Gedenkboek Nederlandsche Bond voor
Vrouwenkiesrecht (1917) spreekt hij zich uit over de ontwikkeling van het
vrouwenkiesrecht: ‘Die ontwikkeling zal naar Nederlandsche mannengewoonte,
langs lijnen van geleidelijkheid gaan volgens den regel: Langzaam aan dan breekt
het lijntje niet! Met bijzonderen nadruk op langzaam! De in alle opzichten volkomen
gelijkstelling van man en vrouw, welke komen moet en komen zal, beleef ik zeer
zeker niet meer.’7
Vermoedelijk beleefde Van Heutsz zijn gelukkigste tijd toen hij militair en civiel
gouverneur was van Atjeh, de positie die hij vervulde vanaf begin 1898, het jaar
waarin de achttienjarige Wilhelmina ingehuldigd werd als koningin der Nederlanden,
met aan haar zijde koningin-moeder Emma. Als gouverneur van Atjeh was Van
Heutsz militair en bestuurder tegelijkertijd, met relatief veel vrijheid om zijn beleid
in te voeren. Hij voerde zijn troepen aan in gevechten, brak waar mogelijk het verzet
tegen het Nederlandse gezag en probeerde, ook op advies van Snouck Hurgronje,
zelfbesturen te installeren. Mede doordat meer inheemse vorsten de zogeheten ‘korte
verklaring’ tekenden, als ritueel van overgave aan het koloniale gezag, werd Van
Heutsz gezien als de pacificator van Atjeh, dat wil zeggen in Nederland. Er werden
festiviteiten op touw gezet die hem als zodanig huldigden. Wilhelmina riep
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hem naar patria, waar hij tegen zijn zin en tegen zijn wens in gefêteerd werd als de
overwinnaar van de Atjeh-oorlog.
Als gouverneur-generaal keerde hij terug naar Indië, met weinig budget om een
veelheid aan eisen te realiseren: de Buitenbezittingen moesten onder Nederlands
gezag gebracht worden, er moest bezuinigd worden, kort gezegd: Nederland wenste
meer inkomsten uit de kolonie. Na vijf lange jaren, vol ups and downs, en honderden
brieven verder, keerde Van Heutsz terug in het moederland. Als persoonlijke daad
van wraak koos hij domicilie in Amsterdam, en niet in het Haagse, zoals zoveel
oudgasten uit Indië voor hem.
Daar, aan de Van Eeghenstraat 106, probeerde hij een nieuwe carrière als zakenman
op te zetten, welke poging meer en minder succes kende. Hij liet zich zien op
belangrijke tentoonstellingen, hield in vol militair ornaat speeches die de kranten
haalden, en schreef voorwoorden bij enkele boeken. Toen ging het mis, fysiek gezien.
Op 11 juli 1924 stierf hij aan de gevolgen van tuberculose, in Zwitserland. Zoals hij
in zijn testament had vastgelegd, werd hij niet in de aarde van Nederland begraven,
maar kreeg hij een eenvoudig soldatengraf op het plaatselijke kerkhof van Clarens.

Commissie
Na zijn dood wordt Van Heutsz bepaald niet vergeten zoals is gebeurd met andere
militairen uit de koloniale oorlogen. Binnen een week komt er in Nederland een
correspondentie op gang tussen vooraanstaande zakenmannen met belangen in de
kolonie. Zij vormen een commissie die zich ten doel stelt de generaal te huldigen,
en al snel groeit het idee van een herbegrafenis en een standbeeld. Deze Commissie
tot Huldiging van de Nagedachtenis van Generaal J.B. van Heutsz heeft als
ere-voorzitter Prins Hendrik, echtgenoot van regerend vorstin en staatshoofd
Wilhelmina. Er is een Eere-Comité, een uitvoerend Comité, er zijn commissies, er
is eigen briefpapier en er zijn circulaires en intekenformulieren, waarmee het
uitvoerend Comité succesvol geld inzamelt bij het bedrijfsleven en de bevolking.
Dat alles gebeurt al in 1924. Pas in 1935, dus na elf jaar vergaderen, komt dat
standbeeld er, dan het grootste van Nederland. In aanwezigheid van koningin
Wilhelmina en kroonprinses Juliana wordt in Amsterdam het Van Heutsz-monument
ingehuldigd.
Elf jaar vergaderen betekent ook elf jaar Van Heutsz-evenementen organiseren.
In maart 1925 heeft het Comité ruim honderdduizend gulden in de kas, voor die tijd
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een fors bedrag.

Borstbeeld van J.B. van Heutsz te Bronbeek. Foto: Rick Honings.

Daarmee valt zeker iets te doen, maar actief gericht op het tot stand brengen van het
monument is het Comité opvallend genoeg niet. Waarschijnlijk ondergaat het hier
een sturende invloed vanuit regeringskringen dan wel het hof. Commissielid
minister-president H. Colijn - in 1925 tevens minister van Koloniale Zaken a.i. moet hebben ingezien welke kansen dit particuliere initiatief bood voor het
staatsbeleid. In Indië groeit immers het nationalisme en het verzet tegen de koloniale
overheersing, waartegen verbanningen en de dreiging van het Nederlandse strafkamp
Boven-Digoel (Nieuw-Guinea) weinig uithalen. Ook in 1925 moet de omvang van
het KNIL wegens bezuinigingen verkleind worden. In deze situatie kan een superieure
held het morele gezag vergroten, de militaire slagkracht inspireren en
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het verzet intimideren. Het Europese prestige in de kolonie heeft dringend een boost
nodig. De Nederlandse regering verlangt naar een icoon om de eigen imperialistische
ambities luister te verlenen. In tegenstelling tot een levende Van Heutsz, biedt een
dode Van Heutsz geen tegenspraak.
Door het werk van het Comité ontstaat en groeit er na 1925 in het meestal zo
nuchtere Nederland een Van Heutsz-hysterie, gevoed door evenementen waarop de
leden van het Comité in mindere of meerdere mate invloed uitoefenen: in 1926 de
onthulling van het nieuwe hoofdkantoor van de Nederlandse Handelmaatschappij
aan de Vijzelstraat te Amsterdam met als boegbeelden Daendels, Coen en Van Heutsz;
in 1926 de tewaterlating van het stoomschip Van Heutsz, in 1926 een landelijke
wedstrijd voor een te bouwen mausoleum met bijbehorende tentoonstellingen in
Amsterdam, in 1927 de staatsbegrafenis te Amsterdam op de Nieuwe Ooster, met
volle medewerking en steun van het vorstenhuis, en in 1933 de onthulling van een
Van Heutsz-buste in zijn geboorteplaats Coevorden.
Het is succes na succes, met bijbehorende media-aandacht en net genoeg kritiek
en tegenspraak om er een zekere spanning aan te verlenen. Van Heutsz krijgt door
de successen het aanzien van een koloniale held. Bij zijn herbegrafenis in 1927 juicht
het publiek voor hem. De plannen voor het monument krijgen megalomane proporties.
Uiteindelijk geeft de burgemeester van Amsterdam toestemming voor de bouw aan
het Olympiaplein. Op zaterdag 15 juni 1935 vindt de inhuldiging plaats van het dan
grootste monument van Nederland. Oud-gouverneur van Atjeh, generaal H.N.A.
Swart spreekt, minister-president H. Colijn houdt een toespraak, de krijgsmacht geeft
acte de présence, koningin Wilhelmina en kroonprinses Juliana zijn aanwezig. De
pers komt in groten getale op dit landelijke evement af, men schrijft, men fotografeert,
men filmt. Het is een media-event van de eerste orde. De framing van Van Heutsz
als koloniale held is op dat moment voltooid. In 1939 komt er nog een onthulling
van een gebrandschilderd raam in de Nieuwe Kerk in Amsterdam met een afbeelding
van Van Heutsz. Wilhelmina is hier wederom aanwezig. Zo gaat Nederland de oorlog
in.
Na de onafhankelijkheid van Indonesië en met de opkomst van de anarchistische
jaren 1960 en 1970, verandert het extreme heldenbeeld van Van Heutsz in het
tegendeel. Nu heet hij de grote schurk te zijn geweest. Beide kwalificaties doen hem
onrecht.
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Brieven
De drie boven genoemde biografische pockets geven feiten en jaartallen, maar bieden
weinig zicht op het innerlijke leven van Van Heutsz. Daarvoor is een groot aantal
brieven van groot nut. Hij verzet zich daarin tegen de roem van 1904 (‘Om deze
inhaling te voorkomen zond ik Colijn vooruit naar Holland’8), hij verafschuwt de
pers en de publieke opinie (‘Nederlanders schijnen nu eenmaal - op zeldzame
uitzonderingen na - uit alles venijn te moeten zuigen en een bijzondere liefhebberij
er in te vinden om te trachten staatsburgers die naam maakten, door het slijk te
sleuren’9) en keer op keer geeft hij openhartig zijn visie op grote en kleinere kwesties.
Zo komt een nieuw beeld van Van Heutsz tevoorschijn, anders dan het beeld van de
koloniale militaire held.
Dat Van Heutsz een fascinerend schrijver is, blijkt uit vrijwel elke brief. Zijn stijl
is dwingend, met een ongewone combinatie van zakelijkheid en melodrama. Dat is
zeker het geval in 1908. Op 8 juli van dat jaar schrijft Van Heutsz vanuit Buitenzorg
een brief op poten naar de politicus De Savornin Lohman.10 Van Heutsz voelt zich
gegriefd en beledigd. De pers en velen in de Haagse wandelgangen hechten geloof
aan de krantenartikelen en roddels over vermeende militaire wreedheden die in Atjeh
onder zijn verantwoordelijkheid begaan zouden zijn. Alweer dat gezanik, lijkt Van
Heutsz te vinden. Hij refereert aan een onderzoeksrapport dat op gezag van Colijn
in 1903 was opgesteld, waarin die kwestie zijns inziens afdoende is behandeld. Al
schrijvende windt de gouverneur-generaal zich meer en meer op, en al is het meer
dan een eeuw geleden dat hij de pen ter hand nam om deze brief te schrijven, nog
altijd is in de laatste drie zinnen voelbaar hoe verontwaardigd hij is:
De vele terechtwijzingen en pensionneringen die ná mijn optreden in Indië
als GG moesten volgen om leven te kunnen krijgen in den loomen gang
van zaken, eindelijk te komen tot de lang verwaarloosde degelijke vestiging
van Neerland's gezag in verschillende deelen van dezen Archipel, tot het
scheppen van ordelijke toestanden in afgelegen gewesten, afschaffing van
slavernij en het openen van nieuwe bronnen van inkomst voor den Lande
enz. enz., hebben het aantal mijner vijanden en bekladders nog zeer
vergroot. Dit alles heeft veel moeite, veel strijd en zorg gekost! En al heb
ik mij door het vele leed dat men van vele zijden getracht heeft mij aan te
doen en de tegenwerking welken ik meermalen bestrijden moest, niet laten
terneerslaan en al zal ik ook tot het einde toe op den
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ingeslagen weg blijven voortgaan, toch wil ik wel bekennen dat ik het
oogenblik zal zegenen dat ik met fatsoen mijne betrekking in Indië zal
kunnen neerleggen om mij uit het openbare leven geheel te kunnen
terugtrekken en wat afleiding te gaan zoeken buiten het Land, welks
bewoners in zoo grooten getale, de pers voorop, met zoo'n wellust getracht
hebben mij te grieven en te smaden.11
Het is ietwat martelaarachtig, maar toch: hier staat iets. Drie zinnen verdeeld over
twee alinea's, elk geladen met testosteron, als een rechts-links combinatie van
boksstoten, die het effect van de brief kracht moeten bijzetten. Mede hierdoor en
door tal van verwikkelingen, kon Van Heutsz zijn tijd als gouverneur-generaal
uitdienen.
Zoals deze brief zijn er meer, bij elkaar honderden kantjes. Strijdlustig proza is
het, zonder stille krachten die komen aandonzen; in plaats daarvan vol van kanonnen
en kruitdampen. Een genre apart.

Afscheidsrede
Een jaar na deze brief kwam het moment waarop Van Heutsz, zoals hij schreef ‘met
fatsoen’, zijn functie in Indië kon neerleggen. Op 18 december 1909 is er een diner
en de scheidende gouverneur-generaal houdt een afscheidsrede, onder andere in
tegenwoordigheid van de komende gouverneur-generaal A.W.F. Idenburg. Van
Heutsz pakt flink uit en geeft vrijmoedig zijn mening over allerlei politieke
onderwerpen. Hij opent met een merkwaardige anekdote, waarna hij de eerste klap
uitdeelt:
Een hooggeplaatst ambtenaar, die gelegenheid had gehad om achter de
coulissen te kijken, zeide mij eens: ‘De Gouverneur-Generaal van
Ned-Indië heeft maar één gelukkige dag, dat is de dag van zijn aftreden.’
Ofschoon mijn ervaring mij thans geleerd heeft dat dit overdreven gezegd
is, ligt in dat gezegde toch ongetwijfeld veel waars en kan ik verklaren dat
mijn aftreden mij heden in een tevreden en opgewekte stemming doet
verkeren. Aan die stemming is het waarschijnlijk vooral te danken dat ik
op deze dag bij het afscheid nemen van dit schoone land waarin ik 36 jaren
van mijn leven heb doorgebracht, voornamelijk denk aan dat deel der
ingezetenen, dat mij blijk gaf van sympathie en waardeering en dat naar
vermogen en binnen eigen werkkring, medewerkte tot bevestiging van het
Ned. gezag en tot ontwikkeling van bloei en welvaart.
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Eerste pagina van Van Heutsz' afscheidsrede, 19 december 1919. Collectie Nationaal Archief,
Archief Van Heutsz.

Iedereen van de aanwezigen moet geweten hebben wel of niet tot ‘dat deel der
ingezetenen’ te behoren. Van Heutsz vervolgt met wat een rechtvaardiging lijkt te
zijn van het gevoerde personeelsbeleid: niet degenen benoemen die door het aantal
dienstjaren aanspraak zouden kunnen maken op een functie (anciënniteitssysteem),
maar benoeming bij keuze:
Het gros toch, dat middelmatig is, ziet alleen heil in het
anciënniteitssysteem, dat aan de middelmatigen goede kans geeft om de
gebrek aan zwaarte hoog te vallen. Deze groote meerderheid, uit haren
rustigen dommel met grootheid aan het slot van den droom plotseling
wakker geschud, zag de kans verdwijnen om even hoog te vallen als vóór
hen gelijksoortige voorgangers gevallen waren. De kleine minderheid
waaruit bij het keuze stelsel gekozen wordt, die zich goed weet dat zij
gerekend wordt te behooren tot het supérieure deel, wrijft zich de handen
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maar houdt zich natuurlijk stil om niet arrogant te schijnen en niet tusschen
de logge massa bekneld te raken en zoo krijgt men in den regel alleen te
lezen het gemopper van de middelmatigen, die niet alleen tegen het stelsel
te velde trekken, maar, om den schijn te wekken dat zij het recht aan hunne
zijde hebben, met allerlei soort van voorstellingen trachten aan te toonen,
dat niet stelselmatig moet tewerk gegaan.12
In die uitdrukking van ‘hoog te vallen’ horen wij de echo van Multatuli: ‘bij gebrek
aan gewicht omhoog gevallen’. Het goede voorbeeld, gebruikt om zichzelf - nogmaals
- te rechtvaardigen en duidelijk te maken dat de meerderheid van ‘de logge massa’
per definitie ongelijk had. Het zijn dit soort redevoeringen - Van Heutsz hield er
meerdere - die een andere kijk bieden op het Indië van die tijd: de spanningen die er
geweest moeten zijn tussen de bestuurslagen, de visie van bovenaf, de zwaarte van
de positie van GG.
Eigenlijk zouden dergelijke redevoeringen door een geschoold acteur moeten
worden voorgedragen, omdat pas dan het demagogische karakter ervan geopenbaard
wordt, en het spel met betekenissen. De kracht van woorden, welgekozen, meeslepend
en amusant, ook, of juist, ten koste van anderen.

Besluit
Graag zou ik nog veel meer citeren, maar dat wordt in dit bestek te overdadig. Waar
het mij om gaat, is het corpus teksten dat we Indische letteren noemen, uit te breiden.
Deze letterkunde, voortgekomen uit de brief naar huis zoals nestor Rob Nieuwenhuys
stelde, is altijd rijk en divers van aard geweest. Maar wel: een civiele letterkunde,
voor en door burgers geschreven. Het is tijd dat daar verandering in komt.
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6 Het betreft: J.B. van Heutsz. Van Kampen & Zn, 1942 en J.B. van Heutsz als gouverneur
generaal, 1904-1909. Van Kampen & Zn, 1946
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Verbannen uit het paradijs
Het Indië van Louis Couperus
Jaap Goedegebuure
Hoe Indisch is Louis Couperus (1863-1923)? Het is maar hoe je het bekijkt. Anders
gezegd: aan welke omschrijvingen van de notie ‘Indisch’ voldoet Couperus? Laten
we eerst maar eens zijn doopceel lichten. De schrijver van Eline Vere en De boeken
der kleine zielen kwam op 10 juni 1863 ter wereld in Den Haag, aan de Mauritskade
43, vlak bij het zogeheten bruggetje van Takma, dat een belangrijke rol speelt in de
Haagse roman Van oude menschen, de dingen, die voorbijgaan... Weliswaar stamde
hij zowel aan vaders- als aan moederskant af van families met aanzienlijke connecties
en bezittingen in Nederlands-Indië, maar dat belette hem niet om zijn publiek luid
en duidelijk te laten weten: ‘Zo ik iets ben, ben ik een Hagenaar.’ Die quote staat
met grote letters gebeiteld in de sokkel waarop het standbeeld van Couperus prijkt,
en dat standbeeld bevindt zich aan, jawel, het Haagse Voorhout.
Pas op zijn negende jaar zette Couperus voor het eerst voet aan wal op Java. Dat
zijn vader daarheen terugkeerde, had een zakelijke reden. Na een loopbaan bij de
rechterlijke macht in Nederlands-Indië was John Ricus Couperus in 1860 met pensioen
gegaan, om zich vervolgens in Den Haag te vestigen. Zakelijke belangen in de suikeren de koffiecultuur maakten het noodzakelijk dat hij zich twaalf jaar later opnieuw
in Indië vestigde. Bovendien wilde hij zich daar inzetten voor de ambtelijke loopbaan
van twee volwassen zoons. Zes jaar later, in 1878, ging de familie Couperus wederom
naar Den Haag, ditmaal voorgoed. De voornaamste reden voor de definitieve terugkeer
was dat de scholing van de inmiddels vijftienjarige Louis ter hand moest worden
genomen. In deze fase van zijn leven werd er door zijn opvoeders nog gemikt op een
Indische carrière. Maar daarvan kwam het nooit.
De Indische periode in het leven van de jonge Louis Couperus is voor zijn
persoonlijkheid van enorm groot belang geweest. Hij keek er later op terug als had
hij in het paradijs verkeerd, al zei hij daar wel meteen bij dat hij in Italië had gevonden
wat er aan het Indische geluk nog ontbrak, te weten het Latijnse element.1 Antiek en
klassiek gingen bij Couperus boven het oosterse; ik kom daar straks nog op terug.
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Het ‘Bruggetje van Takma’ uit Van oude menschen, de dingen, die voorbijgaan. Foto: Jaap
Goedegebuure.

Zijn kinderlijk levensgeluk zal zeker zijn bevorderd door de welstand die zijn
familie in Indië genoot: het mooie huis aan het Koningsplein in Batavia, een eigen
rijtuig met paard, en last but not least de intense kameraadschap met zijn nichtje en
latere echtgenote Elisabeth. In zijn quasi-autobiografie Metamorfoze schrijft Couperus
aan zijn alter ego Hugo Aylva de herinnering toe hoe hij samen met zijn latere bruid
Emilie speelde, ‘hij een jongen van twaalf, zij een meisje van zeven’.2 Minstens zo
gelukkig is de herinnering van Gerrit van Lowe, lid van de familie die in De kleine
zielen centraal staat. Elke keer als Gerrit vertelt hoe hij in Buitenzorg aan de rand
van een rivier met zijn jongere zusje Constance speelde, gloeit hij van emotie. ‘Je
speelde altijd met ons sprookjes tusschen die groote blâren, van eene prinses en feeën
en ridders en weet ik wat al meer. Je was toen een dot van een kind ... Zoo een klein,
fijn, bleek, fantastisch meisje, in je witte “baadje”, en je broêrs waren verliefd op
je...’.3
À propos De kleine zielen: Rob Nieuwenhuys4 en in zijn voetspoor Jan Fontijn5
hebben terecht beklemtoond dat we ons er terdege van bewust moeten zijn hoe diep
de stamboom van de Haagse Van Lowes is geworteld in Nederlands-Indië. De manier
waarop ze als familieleden aan elkaar hangen, hun nu eens intieme en dan weer
knellende en schurende banden, de menigmaal met elkaar botsende, tot brouille,
maar nooit tot definitieve breuken leidende loyaliteiten, de liaisons dangereuses, die
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hen ondanks alles tezamen houden, het is alles zo Indisch als het maar zijn kan.
Hetzelfde kan worden gezegd van de families Dercksz en Takma, dramatis personae
in Van oude menschen, de dingen, die voorbijgaan..., de roman die zoals bekend
draait om een moord die in Nederlands-Indië heeft plaatsgevonden, maar eerst in
Den Haag aan het licht komt. Dat Den Haag en Indië door en door met elkaar
verknoopt zijn, ook vandaag de dag nog, is welhaast een cliché. Dat ze ook in het
bestaan en het schrijverschap van Louis Couperus een twee-eenheid vormen, is een
onomstotelijke waarheid.

Het standbeeld van Louis Couperus, aan het Haagse Voorhout, met de beroemde regels: ‘Zo ik
iets ben, ben ik een Hagenaar’. Foto: Jaap Goedegebuure.

Wat we ons bij het lezen van Couperus' grote Haagse romans voor ogen moeten
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houden, is dat de grens tussen de hogere burgerij en de aristocratie in Nederlands-Indië
heel wat minder scherp getrokken werd dan in Nederland. De Couperussen waren
typische social climbers, maar dat verhinderde niet dat ze zich in het Verre Oosten
vrij gemakkelijk konden vermaagschappen met geadelde geslachten. Couperus'
moeder was een geboren freule Reynst en zelf trad hij in het huwelijk met jonkvrouw
Elisabeth Baud. Het zal zeker hebben bijgedragen aan zijn zelfbewustzijn en trots.
En aan zijn gewoonte om zijn Haagse personages net een of twee treetjes hoger op
de sociale ladder te plaatsen dan hem en zijn eigen mensen gegeven was.

Omslag van de eerste druk van De stille kracht (1900), met een bandontwerp door J.J.C. Lebeau.
Collectie Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

Als we de levensloop van Couperus nog wat verder overzien, stellen we vast dat
hij na zijn vijftiende nog slechts twee keer in Nederlands-Indië is geweest. Zijn eerste
verblijf duurde een jaar, van maart 1899 tot maart 1900. Het kwam voornamelijk
neer op een lange logeerpartij bij zijn zuster Trudy en zwager Gerard Valette. Die
was op het moment dat het echtpaar Couperus arriveerde, resident van Tegal, maar
werd enige tijd daarna overgeplaatst naar Pasoeroean. Dat lijkt triviaal, maar is het
niet, want op dat nieuwe adres schreef Couperus in rap tempo zijn roman De stille
kracht, zijn enige werk dat zich van begin tot einde in Nederlands-Indië afspeelt.
Reden om er hier wat langer bij stil te staan.

De stille kracht
Het verhaal is overbekend. Pro memorie nog een korte samenvatting van het
dominante gegeven in de plot. Het schijnbaar vreedzame bestaan van het
residentengezin Van Oudijck komt op z'n kop te staan wanneer zich in hun
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sirihsap zonder dat er aanwijsbare boosdoeners in de buurt zijn. Er vliegen zomaar
stenen in het rond. Wanneer Van Oudijck en een aantal van zijn getrouwen er een
nacht de wacht houden, zijn ze diep ontzet over wat ze hebben ervaren. Ze zijn er
oog in oog komen te staan met goena-goena, de zwarte magie van de Oriënt, de stille
kracht waar Couperus zelf van kindsbeen af in geloofde, een stille kracht die hem
ongetwijfeld ontvankelijk heeft gemaakt voor de theosofie en het spiritisme, waarin
hij zich bovenmatig geïnteresseerd toonde. Ondanks die affiniteit bleef hij zich, net
als alle witte personages die hij in De stille kracht ten tonele voerde, vreemd voelen
aan wat hij heeft ervaren als de ziel van het oosten. Over die kloof, dat gevoel van
‘East is East, and West is West, and never the twain shall meet’, om te spreken met
Kipling, gaat De stille kracht. Deze roman is namelijk veel meer dan een verhaal
over de geheimzinnige dingen tussen hemel en aarde waarmee wij stervelingen in
aanraking komen zonder dat we er een verklaring voor paraat hebben. Met Bas Heijne
zie ik het belang van de roman allereerst als een nauwelijks verholen kritiek op de
Nederlandse aanwezigheid in de gordel van smaragd.6
Daarmee zijn we ook meteen toe aan een mogelijk antwoord op de vraag hoe
Indisch Couperus was. Hij was het qua afkomst, maar wilde het voor een ander deel
ook niet meer zijn, juist vanwege zijn overtuiging dat hij en zijn soort niets in
Indonesië te zoeken hadden. Zelfs Nederlanders als resident Van Oudijck en Eva
Eldersma, beiden toch van goede wil, missen de vereiste eigenschappen om de
autochtone bevolking te begrijpen en haar daarmee recht te doen. Westerse
redelijkheid en rechtvaardigheid schieten simpelweg tekort, zoals blijkt uit een van
de tragische hoogtepunten, de scène waarin Van Oudijck zich niet laat vermurwen
om de regent, afkomstig uit de Javaanse adel maar hopeloos gecorrumpeerd en
gedegenereerd, nog eenmaal een kans te geven om zich te rehabiliteren.
Door dat oordeel - wij horen er eenvoudigweg niet - zo ondubbelzinnig te vellen
spreekt Couperus al bij voorbaat het failliet uit van de zogeheten ethische politiek
die vanaf 1901 het officiële Nederlandse regeringsbeleid ten aanzien van Indië ging
bepalen. Denk vooral niet dat je vanuit je superieure positie de Javaan zedelijk en
economisch kunt verheffen, zo hield hij zijn publiek voor. Doe je dat toch, dan getuigt
dat op z'n minst van een misplaatst superioriteitsgevoel, en daarop heb je als weinig
fijnbesnaarde Europeaan niet het minste recht.
Kritiek van de Indische Nederlander tegen wil en dank op het Indische element
in de Nederlandse stam klinkt ook waar Couperus resident Van Oudijck aan het
woord laat in zijn weerzin tegen raciale vermenging. Door de aderen van dochter
Doddy en zoon Theo stroomt tot zijn ongenoegen Indisch bloed, en Doddy's vrijer
Addy de
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Luce wordt om zijn gemengde afkomst door hem gehaat. Zelf heeft hij een zoon bij
een Javaanse bijzit, iets wat hij het liefst maar zoveel mogelijk negeert. Het draagt
allemaal bij tot zijn besef dat degeneratie het onvermijdelijke lot is van die
westerlingen die denken Indië te kunnen overheersen, maar er in werkelijkheid hun
identiteit en hun waardigheid kwijtraken. De echte macht ligt bij de Javaan, een
‘geheimzinnige macht, niet om zich te bevrijden van het juk, maar wel om ziek te
maken’.7
In zijn drang naar raszuiverheid en zijn bezorgdheid dat die in Indië ernstig wordt
bedreigd, is Van Oudijck helemaal een kind van zijn tijd. In de loop van de
negentiende eeuw maakte in de westerse wereld een wetenschappelijk discours
opgang dat het streven naar hygiëne en gezondheid verbond met een afkeer van en
angst voor het hybride, datgene dat niet als zuiver en rein gold. Dat discours heeft
een belangrijke thematische spin off in het verhalend werk van Couperus, en dat met
name in de klassieke romans De berg van licht en Iskander, en in De ongelukkige,
dat zich afspeelt in het islamitische Spanje van de vijftiende eeuw. In deze romans
construeert Couperus een tegenstelling tussen de antieke dan wel christelijke wereld
en de Orient, tussen het gezonde, want sterke en vitale, en het zieke, want
gedegenereerde en geperverteerde. Het opvallende is dat de drie hier genoemde
boeken in de tijd volgen op De stille kracht. Je zou dus deze eerste en enige Indische
roman van Couperus kunnen zien als een pilot study in het oosterse gevaar.
Essentieel daarbij is de aanname dat de bezwijmelende aroma's nooit zomaar uit
de Oriënt komen aanwaaien. Ze moeten worden opgesnoven, anders werken ze niet.
Dat westerlingen erdoor bevangen raken, zo luidt Couperus' impliciete boodschap,
heeft alles te maken met hun nieuwsgierigheid, hun wil om door te dringen in een
andere, onbekende wereld, en met hun drang om die wereld in bezit te nemen en te
overheersen. Met het uitdragen van die visie zet Couperus duidelijke vraagtekens
bij de Europese expansie richting andere continenten die omstreeks 1900 een climax
bereikte. Het gaat zeker niet te ver om zijn cultuurkritiek te duiden als een indirect
gearticuleerde vorm van antikolonialisme en anti-imperialisme, zulks in weerwil van
de niet te negeren superioriteitsgevoelens waarmee hij zich toch ook telg van de oude
wereld wist. Maar het is goed om te bedenken dat die houding niet zozeer door
ethische overwegingen werd ingegeven, maar eerder door cultuurkritische en
semiwetenschappelijke.
Hoe ambivalent Couperus' gevoelens waren, komt sterk tot uiting in Oostwaarts,
het verslag van een kort voor zijn dood ondernomen trip door Nederlands-Indië, in
feite zijn derde en laatste reis naar het land van herkomst. De warme sympathie die
Couperus voor de bevolking van de Indonesische archipel koestert, zijn bewonde-
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ring voor hun gratie, elegantie, beschaving en verfijning en zijn ontzag voor hun
vertrouwdheid met de Occulte Kracht, krijgen ook daar een keerzijde.

Louis Couperus met zijn vrouw Elisabeth Couperus-Baud (rechts) en mevrouw Adriana
Westenenk-Nering Bögel met enkele inheemse kinderen aan het Tobameer. Collectie KITLV.

De lange passage aan het slot van Oostwaarts waar hij komt te spreken over de
magische, ‘mystieke’ en mysterieuze kanten van zijn Indië, zou je bij wijze van motto
eens te meer kunnen voorzien van Rudyard Kiplings boven al geciteerde versregel
‘East is East, and West is West, and never the twain shall meet’: ‘Evenmin als de
Inlander ooit geheel zal kunnen begrijpen wat en waarom wij liefhebben en
bewonderen, waarheen wij streven en verlangen, kunnen wij Westerlingen begrijpen
wat er in den Oosterling omgaat, wat hij verlangt, waarheen hij streeft en wat zijn
levensideaal is, zoo dat hem omlijnd voor oogen mocht rijzen’, verzucht Couperus,
om vervolgens stelling te nemen tegen ‘de moderne ethici’ die van mening zijn dat
de blanke machthebbers hun ‘Westersche idealen’ moeten doorgeven aan de door
hen bevoogde volken in Azië. ‘Deze menschen verlangen geheel andere dingen dan
een Europeesche
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arbeider thans begeert. Zij blijven kinderlijk en traditioneel, en wie onder hen het
volk uitmaken, zijn tot dienen geboren en tot vereeren van wie uit hunne antieke
geslachten stammen. Wij zelven blijven voor hen slechts indringers, die zij met meer
of minder bewuste filozofie dulden.’8
In de met angst en afkeer gemengde fascinatie voor de Oriënt en het Verre Oosten
was Couperus tot in zijn diepste vezels kind van zijn tijd. De dubbele blik waarmee
negentiende-eeuwse Europeanen, schrijvers, kunstenaars en intellectuelen voorop,
tegen de levenswijze en cultuur van Arabieren en Aziaten aankeken, is uitvoerig
geanalyseerd door Edward Saïd in zijn befaamde studie Orientalism. Hij laat aan de
hand van talloze voorbeelden zien hoe het Oosten voor westerlingen een
projectiescherm was waarop ze naar believen hun verlangens en obsessies konden
richten. Couperus komt in Orientalism niet voor, maar wanneer Saïd bekend was
geweest met de Engelse vertaling van De stille kracht, had hij zijn punt nog wat meer
kracht bij kunnen zetten. Wat in De stille kracht vooral treft, is het krachtig door
Couperus aangezette motief van de seksuele lust die in het oosterse leefklimaat
ongeremd baan breekt. Het zijn niet de Javanen die daaraan ten prooi vallen, maar
de oorspronkelijk uit Europa afkomstige bewoners, zij die - net als keizer Helegabalus
in De berg van licht en Alexander de Grote in Iskander - naar een voor hen vreemde
bodem zijn overgeplant. Hun seksualiteit krijgt daarmee sterk geperverteerde trekken
en verschilt alleen gradueel van een met koorts gepaard gaande aanval van malaria.
Westerlingen die het, anders dan Leonie van Oudijck en haar stiefkinderen Theo
en Doddy en Addy de Luce, nog wel nauw nemen met de zeden waarin ze zijn
grootgebracht, zien zich geconfronteerd met andere bedreigingen. Eva Eldersma, die
zo fanatiek haar best doet om in Indië het licht van de Europese beschaving te
verspreiden, voelt zich in haar ambities gefnuikt wanneer tijdens de natte moesson
het zichtbare verderf haar huishouden aantast, en orde, discipline, goede manieren
en fatsoen het moeten afleggen tegen een onstuitbaar laisser aller.
Dag aan dag, onverbiddelijk, bedierf er iets, rotte wat weg, beschimmelde,
verroestte er iets. En geheel de esthetische filozofie, waarmede zij eerst
zich geleerd had van Indië te houden, te waardeeren het goede in Indië, te
zoeken ook in Indië naar de mooie lijn, uiterlijk, en naar het inwendige
mooi, van ziel, was niet meer bestand tegen het stroomen van het water,
tegen het uit-een kraken van haar meubels, tegen het vlakkig worden van
haar japonnen en handschoenen, tegen al de vocht, schimmel en roest, die
haar bedierf hare exquize omgeving, die zij om zich heen als troost had
ontworpen, geschapen, als troost
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voor Indië. Al het beredeneerde, verstandelijke van zich te schikken, van
tòch iets liefs en moois te vinden in het land van al te overmachtige natuur
en gelden pozitie-zoekende menschen, verongelukte, stortte in, nu zij elk
oogenblik gedwongen werd kribbig te zijn, als huisvrouw, als elegante
vrouw, als artistieke vrouw. Neen, onmogelijk was het in Indië zich te
omringen met smaak en exquiziteit. Zij was hier nog slechts een paar jaar,
en zij voelde nog wel wat kracht te strijden voor hare Westersche
beschaving, maar toch begreep zij al beter dan de eerste dagen van hare
aankomst het zich-maar-laten-gaan, van de mannen na hun drukke werk,
van de vrouwen in hare huishouding. Zeker, de geluideloos loopende
bedienden, werkende met zachte hand, gewillig, nooit brutaal, zij trok ze
voor boven de luidruchtig stampende meiden in Holland, maar toch voelde
zij in geheel haar huis een Oosterschen tegenstand tegen hare Westersche
ideeën. Het was altijd een strijd, om niet onder te gaan in
het-maar-laten-gaan, in het maar laten verwilderen van het te groote erf,
achter onvermijdelijk behangen met groezelig waschgoed der bedienden,
en bestrooid met afgeknabbelde manga's; in het maar laten vervuilen en
ontverven van haar huis, te groot, te open, te bloot aan weêr en wind om
met Hollandsche zindelijkheid te worden verzorgd; in het maar blijven
schommelen ongekleed, in sarong en kabaai, de bloote voeten in muiltjes,
omdat het heusch te warm, te zwoel was zich te kleeden in een japon of
peignoir, die men doortranspireerde. Voor haar was het, dat aan tafel 's
avonds haar man steeds gekleed was, zwart jasje en hoogen boord, maar
als zij zag zijne vermoeide trekken, waaruit al meer en meer de strakke
oververmoeide bureau-trek staarde, boven dien hoogen boord, maande zij
hem zelve een volgenden keer aan zich maar niet te kleeden na zijn tweede
bad, en duldde zij hem aan tafel in een wit jasje, of zelfs in nachtbroek en
kabaai.9
Wat Couperus ons hier voorschotelt, is de uiterlijke verschijningsvorm van de stille
kracht waarop vrijwel alle witte romanpersonages - resident Van Oudijck, zijn
Messalina-achtige echtgenote Leonie, de o zo beschaafde Eva Eldersma en haar man,
Van Helderen - stuk lopen. In de roest, de schimmel en de vochtvlekken die Eva te
machtig worden, manifesteert zich de geheimzinnige macht die diep in Java en de
Javanen huist, ‘een stille kracht, een stille macht, vijandig aan ons temperament, aan
ons bloed, aan ons lichaam, aan onze ziel, aan onze beschaving, aan al wat òns
goeddunkt te doen en te zijn en te denken.’10
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Familiefoto uit 1899. Van links naar rechts: Willem Wijnaendts van Resant, Wilhelmina Baud,
jhr. (Willy) Baud, mevrouw Baud-Steenstra Toussaint, Louis Couperus, Elisabeth Couperus-Baud.

Besluit
In aanvulling op het beeld dat Couperus van zichzelf had als Indische Nederlander,
en zijn beeld van het Indië van zijn tijd, wil ik tot slot nog even stilstaan bij het beeld
dat er van hem in Indië circuleerde. Dat was niet al te positief, in elk geval nog vele
malen negatiever dan zijn toch al niet zo gunstige imago in Nederland. Vanwege de
erotische lading die de handeling van De stille kracht hier en daar heeft, werd hij
weggezet als een pornograaf. Toen hij en zijn vrouw in 1921 voor de tweede maal
in Indië waren, ditmaal in het kader van een literaire tournee en de in opdracht van
de Haagse Post te schrijven reisreportages waaruit Oostwaarts is voortgekomen,
werd er in de pers geregeld gezinspeeld op zijn homoseksualiteit, en dat niet in
gunstige zin. Had hij in zijn grote Indische roman gewezen op het rot dat aan de
fundamenten van de koloniale samenleving vrat, nu moest hij ervaren dat hij en zijn
soort
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werden gebrandmerkt als een verderfelijk element. Waar hij zichzelf al vervreemd
voelde van het paradijselijke Indië van zijn jeugd, maakte Nederlands-Indië op zijn
beurt hem tot een verachtelijke en ongewenste vreemdeling.
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Voorvechtster van inheemse verpleegsters
Nel Stokvis-Cohen Stuart
Liesbeth Hesselink

Nelly Cohen Stuart (midden) in het bestuur van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te
Leiden (VVSL). Collectie Cohen Stuart.

De arts Nel Stokvis-Cohen Stuart (1881-1964) was pionier bij de opleiding van
inheemse verpleegsters en vroedvrouwen.1 Dankzij haar enorme inzet, haar strategisch
handelen en haar kwaliteit als fondsenwerver lukte het haar om in Semarang een
verpleegopleiding op te zetten. Later nam het gouvernement haar opzet over; deze
vormde de basis voor de officiële verpleegopleiding in de hele archipel. Als bron
voor onderstaande tekst dienen de vele geschriften van haar hand. Deze artike-
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len, brochures en boeken waren bedoeld om draagvlak voor de opleiding te creëren
en donateurs te werven. Nel Stokvis had dus geen literaire ambitie. Haar geschriften
zijn pragmatisch van aard, heel doelgericht.

Jeugd en studie
Cornelia Johanna Jacoba (later Nelly en nog later Nel) Cohen Stuart werd geboren
in Semarang in 1881 als dochter van James William Theodoor Cohen Stuart
(1854-1908) en Marianne Josephine Abendanon (1856-1921). Haar vader werd in
Soerakarta geboren als zoon van een in die tijd beroemd Javanoloog. Hij was een
idealistische rebel, die met Multatuli correspondeerde en van plan was heel rijk te
worden, om vervolgens met dat geld Indië los te maken van Nederland. Na studie in
Nederland ging hij terug naar Indië. Als journalist schreef hij zo kritisch over het
regeringsbeleid dat hij tot zes maanden gevangenisstraf werd veroordeeld, waarvan
hij er zes weken uitzat. Later werd hij ambtenaar - op zich curieus dat hij werd
geaccepteerd met zijn strafblad en zijn kritische instelling. Op het eind van zijn
carrière was hij zelfs de hoogste ambtenaar op justitie.
De moeder van Nel werd in Paramaribo geboren. Zij was de zuster van de bekende
ethicus J.H. Abendanon, degene die de brieven van Kartini heeft uitgegeven. Na de
dood van haar man ontpopte zij zich als feministe: ze werd lid van de Vereeniging
voor Vrouwenkiesrecht in Delft. Kijkend naar haar ouders zou je kunnen zeggen dat
Nel idealisme en maatschappelijke betrokkenheid met de paplepel kreeg ingegeven.
Nel was de een-na-oudste in een volledig geassimileerd Joods gezin; ze had vier
broers. Zoals te doen gebruikelijk ging zij op een gegeven moment naar Nederland
om haar middelbare school af te maken, de HBS voor jongens in Leiden. Op deze
school werden sinds 1889 meisjes toegelaten; hiervoor was tot 1906 wel een speciale
vergunning vereist van de minister.2
In 1899 deed ze als enig meisje eindexamen en in hetzelfde jaar schreef ze zich
in Leiden in voor de medicijnenstudie. Als een meisje ging studeren, was medicijnen
op zich een redelijk voor de hand liggende keuze. Niet alleen Aletta Jacobs in
Nederland, ook elders kozen de eerste meisjesstudenten voor deze studie. Het
artsenberoep met zijn nadruk op verzorging sloot goed aan bij de toen bestaande
definities van vrouwelijkheid. Het is mede te danken aan de historische aanwezigheid
van vrouwen in de gezondheidszorg als vroedvrouw en verpleegster dat vrouwen
allereerst in de medische studie wisten door te dringen. ‘Het medische be-
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roep was gewoon minder “mannelijk” dan bijvoorbeeld de rechterlijke macht of de
advocatuur.’3 In 1900 nam Nel samen met twee medestudentes het initiatief tot de
oprichting van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden (VVSL). Een
jaar later werd zij voorzitter van het bestuur.

Huwelijk en terug naar Indië
In 1904 verloofde zij zich met Zadok (later Jacques) Stokvis (1878-1947). Hij was
afkomstig uit een orthodox joods middenstandsgezin, maar maakte zich al jong los
van de joodse godsdienst. Dankzij een beurs kon hij Russisch en Nederlands studeren
in Leiden. Hun beider geringe lengte kan voor wederzijdse aantrekkingskracht hebben
gezorgd. Ik werd in dit idee gesterkt, toen ik het volgende las in de memoires van
Jacques Stokvis: ‘Ik schreef naar huis, dat Aline [LH: de dochter des huizes van het
Zweedse gezin waar hij op weg naar Rusland logeerde] zóveel langer was dan ik,
dat ik niet op haar verliefd kon worden!’4

Verloving Nel Cohen Stuart en Jacques Stokvis. Collectie Cohen Stuart.
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Kort nadat Nel haar artsexamen had behaald, trouwde ze medio juli 1907. Een jaar
later zat het jonge echtpaar op de boot naar Indië, waar haar man een baan als leraar
Nederlands had gekregen op de HBS te Semarang, haar geboorteplaats. Nel vestigde
zich als particulier arts. Over haar praktijk schreef ze:
[H]oewel ik natuurlijk ook mijn particuliere praktijk had, heb ik toch mijn
meesten tijd gegeven aan het werk onder de Javanen, dat mij bijzonder
aantrok. Als vrouwelijk arts vond ik er zeer veel te doen. Ik heb er dagelijks
polikliniek gehouden voor Inlandsche vrouwen en kinderen, en vaak
brachten de omstandigheden het mee, dat ik mijn patiënten in de kampong
moest bezoeken.5
Lang niet alle Europese artsen kozen voor inheemse patiënten, een uitzondering
vormden de zendingsartsen. Nel was in haar keuze voor het werken met Indonesiërs
beïnvloed door de geestdriftige verhalen van de bekende zendingsarts H. Bervoets
en zijn vrouw.6 Omgekeerd koesterden veel Indonesiërs weerstand tegen westerse
geneeskunde en vooral tegen de hospitalen, de zogenoemde stadsverbanden. ‘De
Inlander heeft een gruwelijken angst voor het stadsverband, en de meesten gaan
liever dood, dan zich daarin te laten opnemen.’7 Nels beschrijving van het
stadsverband in Semarang illustreert dit:
Groote sombere zalen, donkre sombere kleeding, onsmakelijke etensbakjes,
zwartgeverfde kribben, met grauw zeildoek bespannen, ongedierte in de
zalen, eene verpleging die geen verpleging was. Op de zalen lag alles door
elkaar: de armsten en de mensen van iets betere stand. Voor wie de
Javanen, en hun standsgevoel een beetje kent, is die afkeer [van het
hospitaal] volkomen begrijpelijk.’8
Bij inheemse vrouwen kwam daar nog bij dat bijna alle artsen man waren. Er was
naast Nel op dat moment nog één andere vrouwelijke arts in de archipel. Nel schrijft
daarover:
Maar als regel kost het veel meer moeite de vrouwen tot consultatie van
den mannelijke dokter te bewegen. Behalve door natuurlijk
schaamtegevoel, is dit door godsdienstige bezwaren te verklaren. Er zijn
gevallen genoeg, dat bij streng-Islamitische vrouwen zelfs volstrekt geen
mannelijke hulp gedoogd wordt voor gynaecologisch onderzoek of
verloskundige hulp. Ik heb het meermalen medegemaakt, dat zelfs in de
meest wanhopige omstandigheden, waarin ik aanvan-
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kelijk twijfelde aan de mogelijkheid om alleen te kùnnen helpen, zowel
door de omgeving van de vrouw als door de patiënte zelve, geweigerd
werd, de hulp van een man te aanvaarden.9

Verpleegopleiding
Zowel bij de dagelijkse polikliniek als bij bezoeken aan patiënten in de kampong
ondervond Nel het gemis aan goede hulpkrachten. Verpleegsters in de hospitalen
waren gewone baboes ‘niet eens van 't fijnste soort’. Ze hadden hun eigen ‘onfrissche
plunje’ aan met daarover als dienstkleding een wit schort. Lezen en schrijven konden
ze niet; ze kenden alleen de cijfers van 0 tot 9 en waren daardoor in staat de
thermometer af te lezen en de temperatuur te noteren.10 Dus besloot Nel om zelf
inheemse meisjes op te leiden tot verpleegster. Het begin was niet gemakkelijk. Ze
heeft de problemen bij het vinden van geschikte leerlingen uitgebreid beschreven:

Nel en ‘Stok’ in de tuin van haar praktijk in Semarang. Collectie Cohen Stuart.
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Reeds een paar keer had ik pogingen gedaan Inlandsche meisjes tot
verpleegster en vroedvrouw op te opleiden, maar ik heb hierbij niet veel
geluk gehad. Mijn eerste leerlinge was de dochter van mijn oude baboe.
Ze leerde lezen en schrijven op mijn kosten. Ze was erg mooi en had over
belangstelling niet te klagen. Ik was dan ook blij toen ze trouwde; haar
deskundigheid in lezen en schrijven was mijn huwelijksgeschenk. De
tweede was een meisje van negen jaar; ze ging voor onze rekening school.
Toen zij 13 jaar was, stal zij mijn vulpen en schreef er briefjes mee aan
jeugdige aanbidders in de kampong. Ik heb mijn pogingen toen maar
gestaakt. Het 3e meisje is plots gestorven. Het vierde trouwde op haar 11e
nadat ze drie lessen in lezen en schrijven had gehad. Het vijfde meisje is
twee jaar bij me gebleven; ze was 14 toen ik haar vanwege luiheid weg
moest doen.11
Na deze mislukkingen staakte Nel haar pogingen om inheemse meisjes op te leiden,
maar niet voor lang. Op een gegeven moment kwam Soetarmijah oftewel Mien van
veertien jaar bij haar, vergezeld van haar vader; hij was dorpshoofd te Kendal bij
Semarang. Volgens hem had zijn dochter geen haast om te trouwen. Met haar durfde
Nel het aan; ze gaf Mien thuis lessen in de theorie van het verplegen. Na anderhalf
jaar moest de theorie in praktijk gebracht worden en dat moest in het hospitaal
gebeuren.
De slechte naam van de ziekenhuizen bij de inheemse bevolking had zijn weerslag
op de opleiding. Dat het opleiden van meisjes tot verpleegster zo moeizaam verliep,
kwam volgens Nel ‘voor 7/8 [...] door den tegenzin tegen het Stadsverband’.12 De
problemen waren daarnaast een gevolg van de positie van meisjes in de inheemse
samenleving. De weinige Indonesiërs die konden lezen en schrijven, waren mannen
en jongens. De inheemse meisjes die alfabeet waren, waren afkomstig uit de gegoede
milieus, waarin het absoluut niet de bedoeling was dat zij een beroep zouden
uitoefenen. De grote invloed van het standsverschil in de inheemse samenleving
maakte de zaak ook ingewikkeld. De meisjes - er waren inmiddels meer leerlingen
- waren thuis aan bedienden gewend; ze vonden het dus heel raar om nu zelf bedden
te moeten opmaken en po's te moeten legen. Maar niet alleen voor de
verpleegsters-in-spe was het moeilijk, ook de patiënten vonden het maar raar en
deden dergelijke karweitjes liever zelf dan dat ze dit overlieten aan de ‘dames’. Nel
verbaasde zich erover dat waar de meisjes zo gevoelig waren voor standsverschil,
zij zo weinig doordrongen waren van de waardigheid van het verpleegstersberoep.
Meermalen zaten meisjes 's avonds genoeglijk op de grond met patiënten katjang
goreng te snoe-
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pen.13 Een ander meisje bleek in de schuld te staan bij een patiënt. Het was moeilijk
dergelijke gevoelige zaken met hen te bespreken. Volgens Nel ‘waren de meisjes
erg teerhartig en zwommen in tranen als er een standje was gevallen.’14

Succesfactoren

'Avondstudie van de meisjes in de pondok moerid, kampong Randoesari, Semarang (Stokvis-Cohen
Stuart 1916).

Er zijn diverse verklaringen voor het succes. Steeds meer inheemse meisjes gingen
naar school. Het vak van verpleegster kreeg meer status door de komst van
Nederlandse zusters. En essentieel was dat de leerlingen tijdens hun opleiding in een
huis in de kampong werden ondergebracht en onder toezicht stonden van een oudere
inheemse dame. Het huis stond bekend als pondok moerid, huis voor de leerlingen.
Veel hulp had Nel van mevrouw Lim-Bergsma, een Nederlandse verpleegster en de
echtgenote van Lim Njat Fa, de directeur van het ziekenhuis te Semarang. Zij nam
een deel van de begeleiding van de leerlingen over en bezocht hen wekelijks in de
pondok moerid. Een ander pluspunt was dat de meisjes na hun diplomering een
vervolgopleiding tot vroedvrouw mochten volgen. Nel had gemerkt dat ouders dit
een aantrekkelijker opleiding vonden voor hun dochter, omdat dit beroep wel bekend
was in de inheemse samenleving: ‘En bij ondervinding wetende hoezeer het diploma
van vroedvrouw over het algemeen begeerd wordt, en hoe weinig populair het
onbekende mantri-verpleegsters-diploma nog was, heb ik gemeend het proces te
bespoedigen, door aan de meisjes die zich voor het mantri-examen wilden bekwamen,
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als particulier toegiftje de opleiding tot vroedvrouw tevens, te beloven’.15 Inderdaad,
bijna alle meisjes wilden na hun mantri-examen leerling-vroedvrouw worden; en
degenen met aanleg werden toegelaten.16

Rol van Nel
Nel zelf was zonder meer bepalend voor het succes van de opleiding. Ze was feitelijk
verantwoordelijk voor de hele organisatie. Bovendien was ze belast met de
financiering. Deze opleiding was immers in het begin een particulier initiatief dat
slechts voor een deel subsidie van de regering ontving. Gelukkig was Nel een heel
goede propagandiste en fondsenwerver.17 In 1914 richtte zij de Vereeniging tot
Bevordering der Inlandsche Ziekenverpleging op. De Vereeniging bekostigde het
internaat voor de leerlingen - zowel jongens als meisjes - en hun opleiding voor zover
zij geen toelage van het gouvernement ontvingen. Met lezingen en artikelen lukte
het haar de opleiding bekendheid te geven én donateurs te werven, zowel in Indië
als in Nederland. Zo keerde zij in 1915, na een verlof in Nederland, met een goed
gevulde geldbuidel terug in Indië. In Nederland hield ze twee lezingen, waarbij ze
17.000 gulden ophaalde, omgerekend bijna 150.000 euro. Omdat er in Nederland
grote belangstelling was voor het werk van de Vereeniging besloot zij haar moeder
als officiële vertegenwoordigster aan te stellen.18
Nel was er goed van doordrongen dat publiciteit noodzakelijk was om de opleiding
een breed draagvlak te geven zowel onder de Indonesiërs als onder de Europeanen
in Nederland en in Indië. Er werden propaganda-avonden gehouden om de
Vereeniging bekend te maken en om donateurs te werven. Op deze avonden hielden
Nel en de secretaris van de Vereeniging, Mas Soedjono, een lezing met lichtbeelden.19
Voor het draagvlak binnen de inheemse samenleving was de samenstelling van het
bestuur van de Vereeniging belangrijk. De secretaris was voorzitter van de afdeling
Semarang van de Sarektat Islam, een nationalistische organisatie.20 Daarnaast zaten
enkele prijaji, leden van de hoge adel in het bestuur, onder anderen een zusje van
Kartini.21
Met nota's aan de gouverneur-generaal over de medische zorg voor Javaanse
vrouwen en over de wijkdienst, beide van de hand van Nel, hoopte de Vereeniging
het overheidsbeleid te beïnvloeden.22 Ze had ook steun van haar man. In een van zijn
bijdragen als lid van de Volksraad maakte hij zich zorgen over het uitblijven van
nieuwbouw voor het stadsverband in Semarang, en het effect daarvan op de opleiding:
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De zaak is in Semarang door de Vereeniging voor inlandsche
ziekenverpleging flink ter hand genomen doch de opleiding dreigt in duigen
te vallen. De meisjes en jongens die opgeleid worden zijn in verschillende
huizen ondergebracht, de meisjes in de kampongs. Natuurlijk moet toezicht
op hen gehouden worden en door gelukkige omstandigheden is dit toezicht
thans heel goed, maar wanneer dat toezicht weg zou vallen, en in Indië
hangt vaak veel af van enkele personen, zou de opleiding hoogst
waarschijnlijk kunnen mislukken. Dit gevaar blijft bestaan zoolang er geen
centrale inrichting is waar de leerlingen kunnen worden ondergebracht.23
Ik neem aan dat iedereen wist dat hij hier het project van zijn vrouw bedoelde.

Terug in Nederland
Vanwege het werk van haar man en het gebrek aan steun van de nieuwe directeur
van het ziekenhuis in Semarang vestigde het echtpaar Stokvis zich in 1921 in
Buitenzorg. Nel zette hier haar werk voort en bouwde met steun van een oud-leerlinge
een verloskundigenpraktijk op onder de bevolking.
In 1928 keerden Nel en haar man definitief terug naar Nederland. Zij bleef
betrokken bij haar levenswerk. Ze schreef een handboek voor de
verpleegstersopleiding, Ilmoe pemběla orang sakit, leerboek der ziekenverpleging.
Het werd na de onafhankelijkheid van Indonesië nog herdrukt.24 Ze hield lezingen
over de gezondheidszorg in Indië.25 Verder probeerde ze mogelijke opvolgsters te
enthousiasmeren. Naar aanleiding van een oproep in 1930 in de Staatscourant waarin
vijf (ongetrouwde) vrouwelijke artsen voor Indië werden gevraagd, schreef Nel een
artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Door over haar ervaring te
schrijven hoopte zij sommigen die door onbekendheid terugschrokken voor een
sollicitatie, over die twijfel heen te helpen, want juist voor vrouwelijke artsen was
daar nog prachtig werk te verrichten.26 Met name vrouwen konden aan vrouwelijke
patiënten ‘het heil der Westersche geneeskunde’ brengen.
Hygiënische emancipatie van de Inlandsche bevolking is niet mogelijk
zonder medewerking van de Inlandsche vrouw, maar dan moeten de
vrouwen door vrouwen geholpen worden, door Europeesche, maar ook
vooràl door vrouwen van het eigen ras. En hier ligt dan weer een mooie
taak voor vrouwelijke artsen in
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Indië: medewerken aan de opleiding van Inlandsche meisjes voor
verpleegster en vroedvrouw.27
Vanaf 1938 trok het echtpaar zich terug in Dieren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
zaten zij ondergedoken in Laag-Soeren. Kort na de oorlog overleed haar man. Nel
overleefde hem vele jaren; zij stierf in 1964.

Idealiste
Nel zette haar organisatorische kwaliteiten in om haar ideaal - een goede
gezondheidszorg voor de inheemse bevolking - een stap dichterbij te brengen. In
haar visie speelden Europese artsen en verpleegsters hierbij slechts tijdelijk een rol.
Zij moesten hun kennis en attitude overdragen, maar vooral ‘medegevoel, dat is
sociaal gevoel, dat is de kracht om vol te houden en de onontwikkelde bevolking te
helpen opvoeden tot betere begrippen van hygiëne en gezondheidszorg.’28 Ze moesten
deze taak op den duur overdragen ‘niet om maar steeds zelf te blijven doen, maar
om op te leiden, over te dragen, bekwaam te maken tot het overnemen van ons werk’.29
Inheemse verpleegsters en vroedvrouwen waren cruciaal om de inheemse vrouwen
voor westerse gezondheidszorg te winnen. Nel had zelf immers gemerkt dat
Indonesische vrouwen zich wel door haar maar niet door een mannelijke arts wilden
laten behandelen. Bovendien: inheemse verpleegsters en vroedvrouwen begrijpen
‘veel beter de psyche van de patiënten, en overwinnen gemakkelijker de
moeilijkheden, vooral wanneer ze al wat ouder zijn en getrouwd zijn.’30 Bij de
opleiding besteedde Nel bewust veel aandacht aan zuigelingenverzorging: ‘niets
maakte ons zoo populair en was dus zoo goed voor de propaganda. En via den
zuigeling van het ééne jaar, kregen wij dan de vrouw te behandelen in de
zwangerschap van het kind van het komende jaar!’31 De wijkverpleging beschouwde
zij als een instrument om de inheemse vrouwen en kinderen te bereiken. Op deze
manier hoopte Nel het vertrouwen van de moeders en de omgeving te winnen. ‘En
waarlijk, het is niet uit feministische overwegingen, dat ik tot deze conclusie kom,
- maar het is van de vrouwen, van de moeders, dat wij het moeten hebben!’, schreef
zij in 1916 in een van haar vele publicaties.32
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‘Hij stierf zoals hij had geleefd, opzienbarend’
Dominique Berretty, journalist en persmagnaat
Gerard Termorshuizen
Dominique Berretty (1891-1934), stichter en leider van het Indische persbureau
Aneta, is weggezakt uit het nationale geheugen, een lot dat meer grote figuren uit
het koloniale verleden heeft getroffen. Want beroemd was hij voor de Tweede
Wereldoorlog. Zijn spectaculaire ondernemerschap, flamboyante levensstijl en
opzichtige liefdesleven maakten hem tot een veelbesproken figuur in het om zijn
roddelcultuur toch al zo beruchte Indië.
Berretty's betekenis laat zich mede duiden tegen de achtergrond van de enorme
veranderingen die zich vanaf omstreeks 1920 voltrokken in de westerse wereld en
in de binnen de westerse invloedsfeer getrokken koloniën. De oprichting in 1917
van Aneta, dat Indië definitief uit zijn isolement haalde, was symptomatisch voor de
stormachtige modernisering van de kolonie. Onder degenen die van haar een modern
land hebben gemaakt, neemt Berretty een prominente plaats in. Eind 1934 kwam hij,
slechts drieënveertig jaar oud, om bij de schokkende crash van de Uiver in de Syrische
woestijn. Hij ‘stierf zoals hij had geleefd, opzienbarend’, schreef de met hem
bevriende Indische journalist Jan Ritman over dat abrupte einde.

Milieu en eerste baan
Dominique, kleinzoon van een Italiaanse immigrant, werd in 1891 geboren in het
Midden-Javaanse Djokjakarta in een eenvoudig Indo-Europees milieu. Zijn vader
was een intelligente maar maatschappelijk weinig succesvolle man, zijn moeder een
Javaanse, die nauwelijks Nederlands sprak. Zijn afkomst van haar zou hij nooit
verloochenen. Op de hoogtijdagen van zijn loopbaan zorgde hij ervoor dat zij
aanwezig was; op een receptie van de gouverneur-generaal, zo lezen we, ‘verscheen
hij gearmd met zijn moeder, die gekleed was in sarong en kabaja’.1 Dat was bijzonder
in een maatschappij waar de grenzen tussen blank en bruin scherp waren getrokken.
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Berretty in Marseille, 1930. Collectie Da Fonseca Lebre/Cid.

Dominique volgde de MULO en deed daarna nog een jaar HBS. Ontgroeid aan
het nogal achterlijke Djokja van die dagen - mogelijk ook stond hij op gespannen
voet met zijn vader - liep hij in 1908, op zijn zeventiende, weg van huis en reisde
naar Batavia. Het voelde als een bevrijding. Iemand uit zijn omgeving schreef: ‘Daar
kwam dan deze jongen uit Djokja. Hij had geen geld, geen vrienden, geen protectie.
Maar hij had zijn begaafdheid en wilskracht.’2 Op enig moment nam Dominique zijn
in-
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trek in het kosthuis van de Indo-Europese familie Berends. Daar maakte hij kennis
met de mooie dochters Aline en Irene, met wie hij, respectievelijk in 1912 en 1916,
trouwde. Het waren de eerste twee van zijn zes huwelijken.
Dominique werd in het najaar van 1908 aangenomen als aspirant-klerk op het
hoofdkantoor van de PTT op Pasar Baroe, in het centrum van Batavia. Zo'n baantje
was de lotsbestemming van talrijke Indische jongens. De positie van veel
Indo-Europeanen was immers marginaal. Economisch en sociaal gediscrimineerd
vervulden zij veelal karig betaalde betrekkingen; de werkloosheid onder hen was
groot. Aan weinigen slechts was het gegeven de kleurbarrière te doorbreken en de
maatschappelijke ladder te bestijgen. Dominique behoorde tot hen. Als journalist
zou hij later menigmaal zijn minder bedeelde broeders een hart onder de riem steken.
Zichzelf impliciet als voorbeeld nemend schreef hij onder andere: ‘Elkeen, blank of
bruin, verovert zich de plaats die hij zich wenscht, hetzij door schoolopleiding, hetzij
door zelfstudie, de een door vlijt, de ander door talent. [...] Hij die vooruit wil komen,
komt vooruit.’3
Vanaf het moment dat hij postbeambte is, zien we zijn verbeten ambitie om zijn
milieu te overstijgen. Degenen die hem meemaakten, hebben het over zijn intelligentie
en leergierigheid en refereren daarbij onder meer aan de grondige kennis die hij
opdeed van de ligging van de telegraafkabels die Indië met de buitenwereld
verbonden. Het is, zoals we nog zullen zien, een belangrijk gegeven. Die getuigen
hebben het ook over zijn sociale kwaliteiten, over zijn mondigheid en assertiviteit.
Een van hen schrijft: ‘zijn optreden was vrijmoedig, zonder tot uitersten over te slaan,
zijn aangename conversatietoon en zijn vroolijk gezicht [...] maakten dat hij ons in
stormloop voor zich innam.’4
Dominique had veel weg van het in Indo-Europese kring zo populaire type van
de djago [‘haantje’], de leidersfiguur en onverschrokken brani, die de strijd niet
schuwde, die zelfs zocht. De djago werd geassocieerd met intelligentie en kracht.
Hij was een geoefend bokser, verwoed motorrijder en schermer, hield van de vrouwen,
en de vrouwen van hem. Hij was een mooie man die, bij voorkeur modieus gekleed,
overal de aandacht op zich vestigde. Hij had veel, heel veel mee.

Journalist
Wat zijn omgeving eveneens opviel - want niet alledaags voor een Indische jongen!
- was zijn uitstekende beheersing van het Nederlands. Misschien had hij
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toen al belangstelling voor de journalistiek en schreef hij af en toe een stukje voor
een krant of weekblad. De journalistiek werd in ieder geval zijn eerste forse stap
omhoog. Zijn chef, die hem veel te goed achtte voor wat hij deed, ‘belde zijn vriend
Zaalberg op, die niet alleen een groot journalist was maar ook een groot mensenkenner
- en Berretty's loopbaan, die zulk een meteoorachtig karakter zou dragen, was
begonnen’, aldus Ritman.5 Dat was in augustus 1910. Karel Zaalberg, hoofdredacteur
van het aan de Kali Besar in de kota [oude stad] gevestigde Bataviaasch Nieuwsblad,
was zelf een Indische jongen van eenvoudige komaf; zijn opleiding had hij genoten
onder P.A. Daum, de eerste hoofdredacteur van het Bataviase dagblad.
Zaalberg benoemde Dominique als corrector. De op dat moment achttienjarige
jongeman had nog geen twee jaar bij de post gewerkt. Over Zaalberg en zijn leertijd
bij hem heeft hij in later tijd een paar prachtige passages geschreven. Een enkel
fragment:
De heer Zaalberg scheen me te waardeeren. Hij bleek een goed mensch
te zijn, een eerlijk man, een warm vriend voor zijn personeel. Nu ja, ik
heb hem wel eens gehaat, verfoeid, verwenscht als hij een treffend verhaal
dat ik had gemaakt (± 3 kolom over 1 H.B.S.-fuifje) besnoeide tot 1/8
kolom ..., ik heb mij wat om hem geërgerd, toen-ie me zei dat ik met mijn
vingers (de heer Zaalberg zei: ‘met je poote’) moest afblijven van de
Reutertelegrammen en daarmede moest wachten tot ik een paar jaar ouder
zou zijn. [...] Ik heb door de zuurste tijden heen worstelend, langzamerhand
kunnen ontdekken dat de heer Zaalberg met zijn stugge houding de hardste
en béste leermeester is geweest die ik ooit heb kunnen krijgen.6
Dominique was corrector, maar wilde journalist zijn. En dus ging hij, als het even
kon, de straat op, op zoek naar nieuws. Al gauw bewees hij een uitstekende
stadsreporter te zijn. Hij was, schreef zijn collega Marcel Koch, ‘altijd het eerst ter
plaatse waar nieuws kon worden opgedaan. Hij had zich, in sprekende tegenstelling
tot de geest onder de meerderheid zijner collega's, een motorfiets aangeschaft; en
zijn verslagen waren telkens het volledigst en in goed, suggestief Nederlands gesteld.’7
In 1913 ging hij over naar de ook in Batavia uitgegeven Java-Bode, waar hij meer
kon verdienen. Als eerste redacteur van die krant heeft hij zich volledig kunnen
ontplooien.
Berretty is beroemd geworden als leider van het persbureau Aneta. Die faam is er
verantwoordelijk voor geweest dat de journalist Berretty op de achtergrond is ge-
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raakt. Maar zijn betekenis als dagbladschrijver en, wat later, als tijdschriftredacteur
was aanzienlijk. Hij schreef gemakkelijk, was geestig, vaak ook venijnig-scherp.
Vooral in de door hem opgerichte en geredigeerde weekbladen De Reflector
(1915-1918) en De Zweep (1922-1923) schitterde hij door zijn satirisch talent en
wekte hij schandaal vanwege de roddel- en sensatieverhalen en, meer nog, het
erotische divertissement in woord en beeld dat hij zijn lezers voorschotelde.

Andere oorden
In het najaar van 1916 maakte hij voor de Java-Bode samen met zijn vrouw Irene
een reis naar Amerika. Tijdens de overtocht naar en het verblijf in de Nieuwe Wereld
vertelde hij over zijn belevenissen in reisbrieven die voor zijn krant bestemd waren.
Het zijn er drieëntwintig. Ze behoren tot zijn belangrijkste journalistieke prestaties
en zijn ook nu nog het lezen meer dan waard. Door het persoonlijke accent ervan
wordt ons bovendien keer op keer een blik gegund op zijn karakter, opvattingen en
gevoelens. De lectuur van die brieven doet ons daarnaast realiseren, dat wat hij tijdens
zijn reis zag en meemaakte, beslissend is geweest voor zijn carrière daarna.
Dominique hield van zijn geboortegrond; dat was dan ook precies de reden dat hij
zich, oog in oog met het moderne westerse leven in de Amerikaanse Filipijnen, het
Britse Hongkong en vooral Amerika, ging schamen over de achterlijkheid van Java.
Vanuit Manilla schrijft hij: ‘Manilla heeft zich verheven boven het peil van een
tropische stad [...] en is nu niet minder dan een cosmopolitisch centrum, tot welks
ontwikkeling Amerika constant-door arbeidt. Men wordt hier getroffen door het
grootscheepsche, het royale waarmee alles gepaard schijnt te gaan.’8 Opgetogen is
hij eveneens over de Amerikaanse vrouwen:
't Is een zeldzaam genot om op het Café-Terras te zitten, uren en urenlang,
en waartenemen al wat er voorbijtrekt. Tegen tweeën 's middags, als men
ten uwent aan de Kali Besar kettert tegen de hitte en in Weltevreden alle
leven is geweken (naar bed), dan flaneeren hier de elegantste vrouwen in
brilliante toiletten langs de trottoirs: snoeperige Manilleesjes, beweeglijke
senoritas en móóie Amerikaanse vrouwen. Ja, vooral de Americaintjes good Gracious wat waren ze mooi. Als ik er nog een dozijn paar oogen
bij had, ik hadde nog niet genoeg om al dat schoons te kunnen opnemen.9
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‘Het oog wil, móet ook wat hebben!’, benadrukt hij. Dat geldt wat hem betreft ook
in het algemeen. Hoe schiet het eigen Indië in dat opzicht schromelijk tekort! Wat
een immens verschil met Manilla, en hoe onvergelijkbaar superieur is wat die ‘dingen
voor het óóg’ betreft ook Hongkong, waarin hij na de Filipijnse hoofdstad ronddwaalt.
San Francisco was voor hem het hoogtepunt van zijn reis. Over het moment dat
hij Marketstreet, het centrum van de stad, betreedt, merkt hij op: ‘Marketstreet is te
beschouwen als de spiegel van San Francisco, en tevens als de spiegel van heel het
Amerikaansche volk. [...] Gebouwen die een heel blok beslaan [...], geweldige
stadsparken, winkelwijken, handelsbuurten, autopaleizen.’10 Diep respect heeft hij
voor de praktische efficiency van de Amerikaan. Met wat hij daarvan ziet, vult hij
een hele reisbrief. Al is er hier en daar wel iets wat hem minder bevalt, als geheel
vormt zijn reportage over San Francisco (en andere plaatsen in Californië) een loflied
op Amerika en de Amerikaan, wiens bruisende daadkracht voluit beantwoordde aan
zijn eigen natuur en ambities.
De apotheose voor hem was de telefooncentrale in San Francisco. Dat dit bezoek
behoorde tot zijn prioriteiten in Amerika, is op zich al veelzeggend. Hij laat er zich
- voortdurend aantekeningen makend - gedetailleerd voorlichten over alles wat hij
ziet in de centrale met zijn ‘tweemaal 100.000 lijnen’, bediend door een talrijke
schare jongedames: ‘En 'n telefoonmeisjes! Hó maar. Het leek wel de duizend en
een nacht!’ Wat de hem getoonde technische noviteiten betreft, is hij vooral verrukt
van de - nog recente - uitvinding van de draadloze verbinding die het, zoals hij
opmerkt, mogelijk maakt te praten met New York - ‘vijf dagreizen hiervandaan met
de trein.’
Wat hij in San Francisco zag en hoorde op het gebied van de
communicatietechnologie (telegrafie en telefoon), heeft in belangrijke mate
bijgedragen aan zijn beslissing daarmee zelf aan de slag te gaan. Hij wilde met iets
nieuws komen, iets groots, waarmee hij Indië zou verbazen en zichzelf in de
schijnwerpers zou plaatsen. In de reisbrieven zien we het beeld oprijzen van de
toekomstige ondernemer en zakenman. ‘Activité ... Activité ... Vitesse’ zou er een
paar jaar later op een van de wanden van zijn ‘Aneta-building’ komen te staan:
woorden die reflecteerden wat hij in Amerika met volle intensiteit op zich had laten
inwerken.
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Een nog jonge Berretty. Collectie Robert von Behr.

Aneta
Met geleend geld stichtte Berretty op 1 april 1917 het Algemeen Nieuws- en
Telegraaf-Agentschap. Naar de beginletters werd het kortweg ‘Aneta’ genoemd. Bij
het binnenhalen van nieuws maakte hij gebruik van zijn vroeger bij de PTT opgedane
kennis van de ligging van de telegraafkabels. Met de Indische dagbladen sloot hij
contracten af, waarbij hij ze tegen een bepaald tarief telegrafisch nieuws leverde. Al
gauw daarna voorzag Aneta de kranten in patria van Indisch nieuws. Het zich zeer
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snel ontwikkelende persbureau is van enorme betekenis geweest voor de kolonie en
het moederland.
Berretty's succes was Amerikaans spectaculair en bracht hem grote rijkdom. Steeds
grotere en snellere auto's begeleidden zijn opmars naar de toppen van zijn carrière.
Ritman merkte op dat hij ‘een meester was in het épater le bourgeois, in auto's reed
die vrijwel niemand zich kon permitteren.’11 Aan wat zijn omgeving ervan dacht,
had hij volmaakt lak. Hij, de arme Indische jongen van nog maar zo kort geleden,
had er plezier in te imponeren; machogedrag was hem niet vreemd. Op Pasar Baroe
werd eind 1920 het Aneta-gebouw ingewijd, het hoogste gebouw van Indië en een
architectonisch juweel. Het staat er nog, zij het in ernstig verval.
Het Indische gouvernement vond in Berretty - een koloniaal in hart en nieren een loyale partner die, bij politiek gevoelige kwesties, bereid was het wat minder
nauw te nemen met de objectiviteit, vooral waar het de berichtgeving over het in die
jaren sterk opkomende Indonesische nationalisme betrof. Het bracht hem in botsing
met progressieve kranten, die hem van partijdigheid, tendentieuze berichtgeving en
machtsmisbruik betichtten. Onder druk van de Tweede Kamer werd in 1930 officieel
onderzoek gedaan naar zijn handel en wandel. Hij werd schuldig bevonden aan ernstig
misbruik van zijn monopoliepositie. Maar tegelijkertijd spraken zijn beoordelaars
hun waardering uit voor Aneta's grote verdiensten voor Nederland en de kolonie.
Net als in het verleden werd hem de hand boven het hoofd gehouden.

De man Berretty
Onrust vormde zowel in zijn zaken- als in zijn privéleven een onlosmakelijk deel
van Berretty's bestaan. Deze hing samen met zijn hang naar het volmaakte. Al op
zijn dertigste was hij een machtig man en had hij toegang tot de hoogste kringen.
Publieke erkenning viel hem ruimschoots ten deel, en hij genoot ervan. Maar
ondertussen zag hij de grenzen van zijn expansiedrift nooit bereikt. De Indische
journalist Van der Pant, die enige tijd bij Aneta werkte, zag het scherp toen hij schreef:
Berretty heeft ‘een hart dat dreigt te bersten van weedom, omdat ook geld én eer én
roem hem niet kunnen geven waar hij naar snakt: hét te bereiken. Hét!, wat hij U
zelf niet onder woorden zou weten te brengen, wanneer Gij hem vragen zoudt wat
hij nu eigenlijk met dat “hét” bedoelde.’12
Ook anderen probeerden een antwoord te vinden op het raadsel Berretty. Zij
schreven over het hem nooit ten volle bevredigende ‘hier en nu’, over zijn daardoor
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rusteloze aangaan van steeds weer andere uitdagingen. Dat altijd op weg zijn naar
beloftes van nieuwe glans vervreemdde hem van zijn omgeving, maakte een eenzaam
man van hem. Die hem voortdrijvende drang naar dat ‘hét’ gold al evenzeer zijn
privéleven, zijn zes huwelijken bijvoorbeeld. Ritman schreef:

Dominique Berretty en Mien Duymaer van Twist (vierde echtgenote) bij hun pasgeboren zoon
Dodo in 1925. Collectie Robert von Behr.

Hij was een homme à femmes, maar bij al zijn intelligentie en
mensenkennis op het gebied van vrouwen en de liefde, kinderlijk naïef.
Hij werd het slachtoffer van zijn geloof, dat hij erin slagen zou zijn ‘ideale
vrouw’ te vinden. [...] Hij was een groot charmeur, maar een moeilijke
echtgenoot - na korte tijd altijd weer teleurgesteld, dat ook zijn laatste
idool toch niet volmaakt was.13
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Naar het einde
Berretty's zin voor het spectaculaire alsook zijn pathologische behoefte aan
bewondering vormden de achtergrond van zijn besluit een monumentale - nog steeds
bestaande - villa te laten bouwen in de buurt van Bandoeng. Het eind 1933
gereedgekomen Isola met de inrichting van het daarbij horende landgoed kostte hem
het gigantische bedrag van een miljoen gulden (omgerekend naar nu zo'n tien miljoen
euro), en dat in een tijd dat de economische malaise ook het krantenbedrijf, en daarmee
indirect Aneta, had getroffen. Berretty, die Isola deels had bekostigd met geld uit
zijn bedrijf, kwam in zeer ernstige financiële problemen, die deels pas na zijn dood
naar buiten zouden komen.
Berretty was voor zijn zaken regelmatig in Europa. Vanaf 1930 - in dat jaar werd
een vliegverbinding geopend tussen Amsterdam en Batavia - maakte hij regelmatig
gebruik van het vliegtuig. Na een kort verblijf in Nederland ging hij op woensdag
19 december 1934 aan boord van de Uiver, kort daarvoor beroemd geworden door
de prestaties ervan in de Melbourne Race. Hij wilde voor kerst terug zijn op Isola,
bij zijn vrouw Coquita en de twee jongste kinderen. In de vroege nacht van 20
december stortte tijdens hevig noodweer het toestel neer in de Syrische woestijn,
niet ver van Bagdad. De ramp bracht grote verslagenheid teweeg in Nederland en
de kolonie.
Mede doordat het onderzoeksrapport aanvankelijk geheim bleef, deden al gauw
allerlei geruchten de ronde over de oorzaak van de crash. Middelpunt daarvan was
de altijd al in het nieuws zijnde Berretty. Een van de verhalen luidde dat hij een van
de dochters van gouverneur-generaal B.C. de Jonge zwanger had gemaakt en haar
na terugkeer in Indië tot zijn zevende echtgenote wilde maken. Haar vader, die dat
niet zo zag zitten, zou met zijn goede relaties in militaire kringen de Royal Air Force
hebben overgehaald de Uiver tijdens zijn vlucht neer te schieten.
In veel Indische en moederlandse kranten werd Berretty herdacht. Unaniem werd
hij daarin geroemd als een van Indië's grote zonen. De bekende Indische journalist
Henri Zentgraaff schreef:
Er is geen figuur geweest in de afgelopen vijftien jaar, die zó fascinerend
de verbeelding boeide van vrijwel iedereen in Indië. Figuren als deze
worden niet gemeten met de ellemaat welke men de massa aanlegt. Men
kan tegenover hen staan in vriendschap of strijd, maar nooit in
onverschilligheid, nog minder in geringschatting. Zeer dikwijls wel in
grote bewondering.
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Het in memoriam dat het diepst in Berretty's wezen doordrong, was dat van zijn beste
vriend en vertrouweling Herman Salomonson, directeur van het Haagse filiaal van
Aneta. Hij roemde Berretty's geniale gaven van verstand en hart, maar legde de
nadruk op zijn tragiek, op zijn eenzaamheid. Een fragment:
Honderdduizenden hebben zijn werk en zijn naam gekend Eenige
duizenden in Nederlandsch-Indië, in Nederland en in den vreemde kenden
hem persoonlijk. Maar zijn persoonlijkheid, zijn wezen, kenden slechts
zeer enkelen. En tot hen reken ik mijzelf. [...] Deze merkwaardige mensch,
wien zooveel mogelijk is gebleken, stond voor de tragische onmogelijkheid
om aan zijn eenzaamheid te ontkomen. Te tragischer waar er een zijde aan
zijn karakter was, die hunkerde naar begrepen worden, die zich nu en dan
tot stikkens toe benauwd gevoelde in den sfeer van beslotenheid waardoor
zijn gedachtenleven was omgeven. [...]
Uit ons laatste onderhoud, in een hotel in Amsterdam, in den nacht van
zijn vertrek op de laatste fatale reis, behoud ik de herinnering van een,
ondanks zijn zakelijke successen, ongelukkigen mensch.14
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Een omstreden koloniale beroemdheid
Het geweld en de reputatie van Raymond Westerling in de
dekolonisatieliteratuur
Arnoud Arps
In het Algemeen Indisch Dagblad De Preangerbode van 4 januari 1957 wordt in een
krantenartikel de Leidschendamse muziekleraar en pedagoog C. Ruivenkamp
aangehaald, die meldt dat er een gouden stem is ontdekt in de wereld van de opera.1
Het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen spreekt later zelfs over
iemand met het ‘in ons land weinig voorkomende stemtype van heldentenor’.2 Hier
is volgens Ruivenkamp een goede dramatische tenor in de maak. Ruivenkamp is niet
alleen zeker van een sensatie, maar stelt dat het gaat om een stem die over de hele
wereld bekendheid zal krijgen. Hoewel zijn zangstem op dat moment nog niet bekend
is, is de man over wie Ruivenkamp praat, dat al wel. De man in kwestie is namelijk
Raymond Paul Pierre Westerling (1919-1987), op dat moment ex-kapitein van het
Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger.
Raymond Westerling werd geboren op 31 augustus 1919 in Constantinopel, het
latere Istanbul, waarmee hij tevens zijn bijnaam verkreeg, namelijk De Turk. Nadat
hij zich op tweeëntwintigjarige leeftijd had aangemeld als vrijwilliger bij de
geallieerden, doorliep hij een korte maar explosieve carrière in het leger. In 1946
kreeg hij de leiding over het Depot Speciale Troepen (DST), waarmee hij in 1946
en 1947 een zuiveringsactie op Zuid-Celebes uitvoerde, waarbij extreem geweld
werd toegepast. Westerling kreeg carte blanche om het Depot Speciale Troepen te
leiden en mocht zelf invulling geven aan zijn opdracht om het gebied rond Makassar
‘te zuiveren’. Dit leidde uiteindelijk tot de beruchte ‘methode-Westerling’, waarbij
kampongs 's nachts werden omsingeld en verdachte personen standrechtelijk werden
geëxecuteerd.3 Omdat deze handelswijze negatieve publiciteit veroorzaakte, werd
hij in 1948 gedwongen te vertrekken bij het DST. Een maand na de
soevereiniteitsoverdracht van Indonesië pleegde Westerling nog een onsuccesvolle
staatsgreep tegen Soekarno. Dit deed hij met een kleinschalige militaire macht,
genaamd de APRA ofwel de Angkatan Perang Ratu Adil (het Legioen van de
Rechtvaardige Vorst).4 Over Westerling schrijft militair historicus Jaap de Moor in
1994:
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Raymond Westerling in Brussel in 1950. Collectie Geheugen van Nederland.

Kapitein Raymond Westerling mogen we met enig recht Nederlands meest
legendarische en controversiële militair noemen. Bewierookt en verguisd,
bejubeld als de militair die ‘ons Indië had kunnen redden’, en over wie ik
zelfs vandaag de dag tijdens interviews nog wel eens hoor ‘met zo'n vent
zaten we nu nog in Indië’, maar anderzijds beschouwd als de grootste
oorlogsmisdadiger die Nederland ooit heeft voortgebracht. De figuur van
Raymond Westerling laat niemand koud of onberoerd.5
Want dat roept de figuur van Westerling op: controverse. Die controverse rond hem,
en daarmee zijn reputatie, wordt voornamelijk veroorzaakt door het geweld waarmee
Westerling wordt geassocieerd. De media speelden hierbij een cruciale rol. Die
controverse was al in 1946 en 1947 opgedoken, maar was weer langzaam wegge-
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ebd. In 1969 kwam daar met het interview van Joop Hueting over oorlogsmisdaden
verandering in. Jaap de Moor ziet twee omstandigheden die belangrijk waren voor
de hernieuwde aandacht. Ten eerste werd er op de televisie aandacht besteed aan de
geweldsexcessen in Indië, waarbij ook Westerling op het scherm verscheen:
Het deed zijn reputatie geen goed. Hij zag er enigszins onaangenaam uit
en de verdediging van zijn optreden in Indië maakte geen sterke indruk.
Voor het eerst in zijn leven kwam de aandacht in de media zijn reputatie
niet ten goede. Tot dan toe had de schrijvende pers steeds bijgedragen aan
de mythevorming over zijn persoon en daden.6
Ten tweede was er inmiddels een nieuwe generatie opgekomen, die gelijkenissen
zag tussen de excessen in Indië en de Vietnamoorlog. Volgens De Moor was
Westerling ‘voor de generatie van na 1970 in even sterke mate oorlogsmisdadiger
als hij held was voor de generatie van 1950’.7 Ook heden ten dage blijft de figuur
van Raymond Westerling tegenstrijdigheden oproepen. Zo benaderde een oud-veteraan
mij eind 2017 met de mededeling dat de methoden van Westerling zeer doeltreffend
waren. Alleen Westerling zou bereid zijn geweest de acties te ondernemen die destijds
noodzakelijk werden geacht. In de autobiografie van Westerling zou te lezen zijn
dat zijn methoden de enige mogelijke acties waren om de dreigingen in Indië de kop
in te drukken.8 Zijn autobiografie zou daarmee een rechtvaardiging inhouden. In
januari 2018 verscheen in Trouw een artikel over het ‘godsgericht’ in Zuid-Sulawesi:
gedwongen gevechten tussen Indonesiërs, waarbij de verliezer geëxecuteerd werd
door Nederlandse militairen.9 Al in het Rapport Van Rij/Stam uit 1954, en later in
de Excessennota opgenomen als ‘Godsoordelen’, werden deze gevechten
gedocumenteerd. Ook in dat rapport werd al een verantwoordelijke aangewezen voor
de wandaden: Raymond Westerling.10
Westerling heeft zijn reputatie voornamelijk te danken aan de militaire acties op
Zuid-Celebes en, in mindere mate, aan de mislukte staatsgreep waarmee hij Soekarno
omver wilde werpen. Echter, het leven en de bekendheid van Raymond Westerling
kenmerken zich vooral door tegenstellingen. Zo is er het beeld van een vrijwilliger
die zich aanmeldt bij de geallieerden om voor ons land tegen de Duitsers te vechten,
maar ook het beeld van een oorlogsmisdadiger in verband met de gepleegde, en door
hem erkende, standrechtelijke executies. Ook is de figuur van Westerling bekend als
een berucht militair onder wiens bewind duizenden mensen de dood vonden en als
een operazanger die gesponsord werd door het ministerie van
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Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. En wat dacht u ten slotte van de
tegenstellingen, what's in a name, van iemand die als achternaam heeft Westerling,
verwijzend naar iemand uit het Westen, ofwel een blanke, maar die geboren is in
Constantinopel, hoofdstad van het Ottomaanse Rijk, die een Nederlandse vader heeft
en een Griekse moeder.11
Die tegenstellingen zijn ook terug te vinden in de dekolonisatieliteratuur, waarin
een meervoudig portret van Raymond Westerling wordt geschetst. In dit artikel zal
ik mij kort richten op drie fictieve verhalen waarin Raymond Westerling een
prominente rol speelt.12 Het geschetste beeld van Westerling speelt met deze
tegenstellingen. In de rest van dit artikel wil ik beargumenteren dat Westerling door
deze tegenstellingen beschouwd kan worden als een Indische beroemdheid. Dan doel
ik niet op enige Indische komaf, maar ik wil de nadruk leggen op de
herinneringsstructuur van Westerling, dat wil zeggen: de structuur waarmee de figuur
van Raymond Westerling wordt herinnerd.

Beroemdheid
In 1980 schreef de Engelse filmwetenschapper Richard Dyer het invloedrijke Stars.
Het boek was een van de eerste pogingen om het fenomeen van stardom te analyseren
vanuit verschillende theoretische invalshoeken. Dyer ontwierp hierin zijn star theory,
waarbij hij ‘de filmster’ in drie categorieën onderverdeelde: de filmster als een sociaal
fenomeen (waarom creëren sterren betekenis?), ‘de figuur’ van de filmster (welke
betekenissen belichaamt de figuur van de filmster?) en de filmster als ‘teken’ (op
welke manieren creëren sterren betekenissen?).13 Naast Stars schreef Dyer ook
Heavenly Bodies, waarin hij zijn star theory verder uitwerkte. Breed genomen kunnen
filmsterren volgens Dyer gelezen worden als ‘teksten’. Filmsterren zijn in feite
ideologische constructies die gemaakt zijn door verschillende media- en
cultuurproducten.14
Belangrijk hierbij is dat filmsterren, en celebrities in het algemeen, geconstrueerd
worden door verschillende mediateksten. Dit kunnen films zijn, maar bijvoorbeeld
ook literatuur, muziekvideo's, reclames en merchandise.15 Volgens filmwetenschapper
Patricia Pisters bedoelt Dyer hiermee dat ‘sterren een aantal aspecten van onze cultuur
belichamen en articuleren en als zodanig “gelezen” kunnen worden als een teken
van die cultuur’.16 Volgens Pisters is Dyers belangrijkste stelling daarbij ‘dat sterren
een aantal tegengestelde waarden in zich verenigen en vertegenwoordigen.’17
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Zo is de filmster enerzijds buitengewoon en anderzijds heel gewoon. De ster is
buitengewoon door het bezitten van een talent dat wij als publiek niet bezitten, maar
moet tegelijkertijd gewoon genoeg zijn om herkenbaar te blijven voor het publiek.
Ook zijn sterren aan de ene kant een product van de massacultuur terwijl ze aan de
andere kant unieke kwaliteiten bezitten. Ze worden dus tot ster gemaakt, maar bezitten
daarvoor al de unieke kwaliteiten om een ster te worden. Verder zijn ze een
vertegenwoordiging van sociale, culturele en ideologische waarden terwijl ze ook
persoonlijke individualiteit bezitten. Tot slot zit de laatste tegenstelling in de receptie
van de filmsterren: veel sterren representeren dominante normen en waarden, maar
tegelijkertijd kunnen ze door marginale groepen anders geïnterpreteerd of toegeëigend
worden.18 Met name dit laatste zorgt ervoor dat een ster omstreden betekenissen kan
krijgen.

Raymond Westerling in 1948. Collectie Beeldbank Defensie (https://nimh-beeldbank.defensie.nl).

Hoewel Dyer zich in zijn boeken richtte op filmsterren, is zijn star theory
toepasbaar op sterren in brede zin. Aan de hand van Dyer's star theory zal ik het
beeld van Westerling als koloniale beroemdheid analyseren, dat door middel van
een specifieke media- en cultuurvorm is gevormd, namelijk de dekolonisatieliteratuur
waarin hij een prominente rol speelt. Uit de kenmerken die Raymond Westerling
worden toegedicht in deze literatuur, wordt duidelijk hoe Westerling als beroemdheid
is geconstrueerd.

Imperial hero
In ‘De verovering van Bandung’ (1977) van F. Springer volgen we de jonge Frankie,
die schriftelijk contact houdt met zijn vrienden tijdens de zomer van 1949. Een van
hen is de Indische Prik Visser, die in huize ‘Bondosari’ woont. Vader Visser is
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het geheim een twintigtal manschappen. Zij moeten steun gaan geven aan een op
handen zijnde opstand in West-Java onder leiding van een mister X. Met Mister X
wordt impliciet verwezen naar Raymond Westerling en van hem wordt het volgende
beeld geschetst:
Mister X (wiens echte naam om veiligheidsredenen op ‘Bondosari’ niet
mocht worden uitgesproken) was de beste vriend van zijn vader, een van
zijn oudste strijdmakkers. De oude heer vergeleek hem altijd met Napoleon.
Die zat gevangen op Elba, maar zijn schaduw viel over half Europa. Van
Moskou tot Londen werd zijn naam met ontzag en vrees uitgesproken.
Zijn vijanden zaten apathisch van angst te wachten tot hij terugkwam om
hen op hun donder te slaan. Volgens de inlichtingen van Priks vader was
de stemming in Bandung, Magelang, Tasikmalaja, Garut, Tjiandjur,
Sukabumi en andere plaatsen op Java nu net zo. Om iedere hoek konden
elk ogenblik de legioenen van Mister X verschijnen.19
Mister X is een figuur voor wie zijn manschappen veel ontzag hebben: ‘De schaduw
van Mister X viel over West-Java en overal in de Preanger hield men de adem in.
Elk ogenblik konden zijn horden van de berghellingen komen neerzwermen.’20
Bovendien kan het van hem geschetste beeld beschouwd worden als dat van een
imperial hero. De historici Max Jones, Berny Sèbe et alii definiëren de imperial hero
als volgt: ‘We use the term “imperial hero” to denote those individuals endowed
with heroic status for their actions in support of the expansion, promotion or defence
of the empire’.21 Die vergelijking wordt, behalve door de karaktereigenschappen,
ook nog eens onderstreept doordat vader Visser Mister X vergelijkt met Napoleon,
een andere imperial hero. In ‘De verovering van Bandung’ blijft Westerling op de
achtergrond. Het is hier voornamelijk zijn status die benadrukt wordt. De persoonlijke
eigenschappen die volgens Richard Dyer cruciaal zijn voor de constructie van een
beroemdheid, blijven hier grotendeels achterwege. Bijna twintig jaar later schreef
Tomas Ross echter een roman waarin Westerlings eigenschappen een stuk prominenter
naar voren komen.

Een meedogenloos mens
De Broederschap van Tomas Ross uit 1995 is een mozaïekverhaal dat begint in de
zomer van 1948, waarin verschillende personages worden gevolgd. Een aantal van
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hen is een niet-fictieve persoon, zoals Soekarno, Simon Spoor en uiteraard Raymond
Westerling. Westerling wordt in het boek zowel humaan als meedogenloos
afgeschilderd. Het boek is een thriller, gesitueerd net na de eerste zogeheten politionele
actie en volgt in eerste instantie de geheim agent Pieter Nolten. Aangezien het een
mozaïekverhaal is, komen er ook andere personages aan bod. Een van hen is de
voormalige KNIL-soldaat Simon van Leeuwen, die zich zo nu en dan zijn belevenissen
met kapitein Westerling herinnert:
De avonden heette het, geschreven door iemand die Simon van het Reve
heette. Simon van Leeuwen vond er geen barst aan. Suf, saai. Wat kon
hem een vent schelen die de hele tijd in zijn bed lag en raar droomde! 't
Leek sergeant Peters wel die al nachtmerries kreeg van een vogel die
opvloog. Hij schopte het boek opzij en leunde achterover. Ze moesten zo'n
schrijvertje eens op patrouille een kampong insturen waar de
Merdeka-roepers net waren geweest! Of een paar dagen mee laten lopen
met de kapitein!22
Hij zou bij God niet eens meer weten hoeveel rampokkers hij had
neergeschoten. Niet zoveel als de kapitein in elk geval, dat was
onmogelijk.23
In tegenstelling tot ‘De verovering van Bandung’ van F. Springer laat De
Broederschap ook het vertelperspectief van Westerling zelf zien. Tevens wordt hier
gerefereerd aan het bekende imago van Westerling en hoe dat niet past bij het imago
van een vader:
De kapitein dacht aan Manon. Hij had haar de mooiste bruidsjurk van Java
beloofd, en hij was ook vast van plan die te geven; maar het was de vraag
waar hij die vandaag zou moeten halen. Een witte, natuurlijk, al was ze
dan eerder gehuwd geweest en bracht ze twee kinderen mee - en al was
ze net zwanger van hem. Hij glimlachte bij de gedachte dat hij binnenkort
vader zou zijn. Hij, Raymond Paul Pierre Westerling, vader!24
De figuur van Westerling als berucht militair leider wordt hier tegenover die van
Westerling als vader geplaatst. Bovendien wordt Westerling hier meer toegankelijk
voor de lezer. Hij wordt vader, heeft een vrouw en is zelfs attent genoeg om de
mooiste bruidsjurk van Java te beloven. Door deze alledaagse overpeinzingen wordt
hij ‘normaal’ gemaakt, waardoor de lezer zich op dat punt met hem kan identificeren.
Uiteraard komt ook het geweld van Westerling aan de orde. In dit
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geval wanneer Simon zich een zuivering herinnert:

Omslag van Thomas Ross, De Broederschap (1995).

Hij viste een strootje uit het pakje en gaf gas bij nu de weg steil naar de
top van de kaap klom. Grinnikte omdat hij zich herinnerde hoe ze ooit met
zijn vieren een hele kampong hadden gezuiverd. Westerling had alle
inwoners van de hele besmette kampong op het middenplein laten
samenbrengen en een stuk of tien van hen vriendelijk gevraagd wie de
verraders waren. Toen daar geen antwoord op was gegeven, had hij
plotseling zijn Colt gepakt en de eerste vijf door het hoofd geschoten.
Zomaar; pats boem.25
Opvallend is dat het citaat zeer gewelddadig lijkt te eindigen, maar het gaat verder:
‘Alleen Quint en hij hadden geweten dat het losse flodders waren en dat de vijf ervan
op de hoogte waren’.26 Het geweld wordt weer afgezwakt, waarna toch blijkt dat er
wél extreem geweld is gebruikt:
Daarna was het een fluitje van een cent geweest om de bendeleden
ertussenuit te pikken. Ze hadden de leider op het plein aan een paal
gebonden en Quinten had met een houw van zijn klewang diens lelijke
kop afgeslagen. Pas toen waren de vijf slachtoffers lachend overeind
gekrabbeld.27
Hier wordt gespeeld met de verwachting van de lezer, die mede gevormd wordt door
de toenmalige sterrenstatus van Westerling. De lezer in 1995 weet inmiddels van de
reputatie van Westerling als beruchte militair. De onthulling dat het om losse flodders
gaat, lijkt daarom niet in lijn met deze reputatie. De gruwelijke executie die volgt,
benadrukt deze echter weer. De Broederschap verwijst heel expliciet naar Westerlings
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overkomt: ‘En dan Raymond Westerling, De Turk, die na zijn militaire
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operatie op Celebes beurtelings als een held en als een beul werd omschreven in de
vaderlandse pers’.28

‘Wij hadden kapitein Westerling’
In de roman Merdeka! uit 2016 van Jacob Vis wordt de Indische Jan Bax gevolgd,
die als huzaar naar Indië terugkeert. Hij belandt uiteindelijk bij de commando's van
Raymond Westerling op Zuid-Celebes, waar hij meerdere gruweldaden meemaakt.
De openingszin van de roman Merdeka! laat niets aan de verbeelding over. Het beeld
van Westerling is meteen duidelijk: ‘Elke oorlog kent excessen. Hitler had de kampen,
Pol Pot de killing fields, wij hadden kapitein Westerling’.29 Westerling is hier dus
een oorlogsmisdadiger. Tegelijkertijd wordt aangegeven wat voor prestige de
commando's en Westerling zelf hadden: ‘Ze droegen beiden de groene baret van de
commando's, wat hun een prestige opleverde dat aan heldenverering grensde’.30
Verdere beschrijvingen in het boek benadrukken de status van de man. Hij was
gevreesd, werd vereerd, was capabel en doeltreffend:
Westerling daarentegen had een enorm prestige en wie hem als
commandant bezig zag kon dat begrijpen. Het was een onverschrokken
kerel die een onvoorwaardelijke loyaliteit aan zijn mannen betoonde en
omgekeerd gingen zij voor hem door het vuur.31
Westerling kon geintjes maken en met zijn mannen een drinkgelag
aanrichten waarbij iedereen begon zijn baret, gevuld met bier en jenever,
leeg te drinken.32
Westerling had de standrechtelijke executies merendeels zelf uitgevoerd,
man voor man.33
Door de vergelijking met de beroemde Mongoolse heerser Djengis Khan krijgt
Westerling vastberadenheid en allure toegeschreven:
Zodra Westerling ergens zijn intrede deed domineerde hij het gezelschap,
alsof Djengis Khan was binnengekomen. Dat gebeurde nu weer. Anneke
Staring had me bij de kennismaking met een snelle blik getaxeerd en
vastgesteld dat ik geen man was die haar begeerte opriep. En ook na mijn
verhaal uit de hel keek ze
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niet anders naar me. Maar bij kapitein Westerling, die de reputatie die hem
vooraf ging met zijn martiale uiterlijk bevestigde, was dat wel degelijk
het geval. Hij toonde ook meer belangstelling voor het uiterlijk van de
knappe luchtfotodeskundige dan voor datgene wat zij hem liet zien.34

Omslag van Jacob Vis, Merkeda! (2016).

Er wordt echter ook een beeld geschetst van Westerling als iemand die naar zijn
collega's luistert en die niet slechts moordt om het moorden. Zo wordt hij in het
verhaal op een gegeven moment op andere gedachten gebracht. Westerling staat op
het punt om krijgsgevangenen dood te schieten, maar het hoofdpersonages stelt voor
hen te gebruiken om gewonden te laten dragen. Na verhoor stelt het hoofdpersonage
voor de gevangenen vrij te laten. Dit doet Westerling tot inkeer komen en hij beaamt
bedachtzaam en met een zuinig gezicht dat het geen slecht idee is.35
Het geweld dat rond Westerling hangt, is belangrijk voor zijn reputatie. In de
receptie daarvan is een tegenstelling te zien. Jaap de Moor omschrijft de ontvangst
van zijn acties op Zuid-Celebes als volgt:
‘Celebes’ maakte hem in één klap de meest controversiële officier in het
leger: bejubeld als militair die uitvoerde wat anderen niet durfden, verguisd
als oorlogsmisdadiger, die Gestapomethoden toepaste op een volk dat voor
zijn vrijheid vocht.36
Ook in Merdeka! wordt er bij het geweld een meer ambigu beeld getoond. Niet alleen
is het geweld gruwelijk, het is ook effectief:

Indische Letteren. Jaargang 33

Ter zake. Wij van de MID zoeken een vent die de gangen kan nagaan van
het depot speciale troepen, met name van hun commandant, een zekere
kapitein
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Westerling. Over die man en zijn paladijnen doen allerlei gruwelverhalen
de ronde, maar hij is erin geslaagd het opstandige Zuid-Celebes te
pacificeren ten koste van honderden, misschien duizenden standrechtelijke
executies.37
Tegelijkertijd poneert het boek heel duidelijk dat het geweld op Zuid-Celebes
excessief was. Er wordt later in het boek zelfs gesproken over oorlogsmisdaden:
Dat alles heeft in Zuid-Celebes plaatsgevonden en het antwoord op de
eerste vraag luidt dan ook volmondig: ja, het DST onder leiding van
kapitein R. Westerling heeft zich schuldig gemaakt aan moord,
verkrachting, marteling, mishandeling, plundering en brandstichting. Niet
incidenteel, maar structureel en wel in zodanige mate dat het in een nieuw
oorlogstribunaal vrijwel zeker zou kunnen leiden tot een veroordeling van
de daders.38
Waar F. Springer en Tomas Ross in mindere mate nadruk leggen op dit geweld, is
het een belangrijke factor in het boek van Vis. Ook de veelbesproken
methode-Westerling komt hier aan bod:
De werkwijze van het DST was in bijna alle gevallen hetzelfde. 's Nachts
werd de kampong die gezuiverd moest worden geruisloos omsingeld
waarna de bewoners met veel lawaai werden gewekt en op het dorpsplein
bijeen gedreven, waar de mannen van vrouwen en kinderen werden
gescheiden. De eigen inlichtingendienst van het korps had een plaatselijke
spion die aanwees welke dorpelingen lid waren van de PKI en/of sympathie
koesterden voor het gedachtegoed van de nationalisten. Kapitein Westerling
zat achter een klaptafeltje met een namenlijst en riep de personen op die
lijst een voor een naar voren. Als hij na minimaal verhoor de indruk had
dat de ondervraagde terecht verdacht was van terrorisme, dan schoot hij
hem ter plekke neer.39
Hoewel er nadruk ligt op de hevigheid van het geweld, ligt er toch een meerduidig
discours aan ten grondslag. Wat naast de vermelding van de gruwelijkheden opvalt,
is namelijk het terugkerende discours: de acties zijn wreed, maar het is een methode
die werkt. Dit komt expliciet naar voren in onderstaand citaat:
De bersiap was in volle gang en Westerling had een eigen methode
ontwikkeld om die de kop in te drukken: hij hakte van elke leider de kop
af. Sommigen von-
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den het wreed en zeiden dat wij dezelfde methoden hanteerden als de
pemoeda's, maar het werkte en toen we ons basiskamp betrokken, hadden
we de zaak aardig onder controle.40
In de dekolonisatieliteratuur wordt Westerling afgebeeld als een buitengewone man
die een combinatie van eigenschappen bezat die niemand anders had. Tegelijkertijd
bezat hij eigenschappen die hem toegankelijker maakten. Hoewel zijn beroemdheid
gebaseerd is op zijn unieke kwaliteiten, werd deze tegelijkertijd continu gevoed door
verschillende media- en cultuurproducten. Televisie, nieuwsberichten en later ook
de dekolonisatieliteratuur hebben daar op verschillende manieren aan bijgedragen.
Daarbovenop is de receptie van de figuur van Westerling van oudsher al ambigu
geweest. De rechtvaardiging en het effect van zijn militaire acties zijn bovendien
altijd verschillend beoordeeld. Het individu en de ‘ster’ Raymond Westerling hebben
voor verschillende generaties een andere sociale, culturele en ideologische waarde
gehad. Hierdoor hebben verschillende groepen zich zijn figuur toegeëigend, die
daardoor verschillende betekenissen heeft gekregen. Voor veel mensen is hij een
oorlogsheld geweest, voor anderen was en is hij de grootste Nederlandse
oorlogsmisdadiger. De figuur van Raymond Westerling is ontegenzeggelijk
controversieel.

Besluit
De kenmerken die aan Westerling worden toegedicht in de dekolonisatieliteratuur,
laten zien op welke manier zijn sterrenstatus is opgebouwd. De lezer kan zich met
Westerling identificeren, hoewel hij tegelijkertijd een ongrijpbare figuur blijft. Daarbij
worden de eigenschappen die hem in eerste instantie als militair zo succesvol maakten,
en die later zo werden verguisd, in de literatuur benadrukt, herhaald en uitvergroot.
Op die manier wordt de figuur van Westerling als beroemdheid geconstrueerd via
de media. De manier waarop Westerling in dekolonisatieliteratuur wordt herinnerd,
laat echter nog iets zien. Er komt een structuur aan het licht die zich laat kenmerken
door vergeten, verketteren, verheerlijken. Eind 2017 hield historicus Remco Raben
een lezing, waarin hij toelichtte dat het Nederlandse koloniale verleden problematisch
is door drie aspecten. Deze geschiedenis wordt namelijk vaak als vergeten
geconstrueerd, is vaak verketterd en wordt vaak verheerlijkt.41 En dit alles
tegelijkertijd, dus paradoxaal. Hier kan een parallel getrokken worden met de
problematische herinnering aan Westerling, die op eenzelfde manier paradoxaal is.
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Het aspect van vergeten heeft te maken met wie er over het verleden spreekt. Dat is
van invloed op wat er wel en niet wordt herinnerd. Om een kort voorbeeld te geven,
wil ik ingaan op de militaire actie in Zuid-Celebes in 1946-1947. Wat wel en niet
wordt belicht, wat wel en niet wordt vergeten, wordt duidelijk wanneer we kijken
naar de terminologie van die actie. In Nederland wordt vaak gesproken over de
Zuid-Celebes affaire, in Engeland is het de South Sulawesi campaign en in Indonesië
wordt het ook wel aangeduid als Pembantian Westerling, ofwel het ‘Bloedbad van
Westerling’. Elke term heeft een andere connotatie en daarmee een andere invalshoek.
Dit is leidend voor wat wordt herinnerd en voor wat daarmee wordt vergeten.
Uit de eerder aangehaalde citaten heb ik verder een aantal kernwoorden aangehaald
die de figuur van Westerling omschrijven. Hij is een beul, er zijn gruweldaden, er is
sprake van moord, verkrachting, marteling, mishandeling, plundering en
brandstichting. Maar tegelijkertijd is hij een held met prestige, heeft hij een martiaal
uiterlijk, werkt zijn methode en zorgt hij voor controle. Er is bij de figuur van
Westerling dus sprake van een diffuus beeld. Hiermee ontstaat er een paradoxale
relatie tussen de drie pijlers van vergeten, verketterd en verheerlijkt. Net als Indië is
de figuur van Westerling een van tegenstrijdigheden en zo kan er, zoals gezegd, een
parallel getrokken worden met hoe Indië wordt herinnerd, want hierover stelt Remco
Raben: ‘... diversiteit, onbepaaldheid en verwarring vormen de essentie van de
koloniale, en postkoloniale, situatie.’42 Ook de figuur van Westerling als celebrity is
divers, onbepaald en verwarrend.
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De schrijver als bekende Nederlander
De Van Dis Mythe: ‘Het land waar ik het meest nooit geweest ben’
Sander Bax
In een interview in NRC Handelsblad in 2010 spreekt Adriaan van Dis (1946) zich
uit over het autobiografische gehalte van sommige van zijn werken. Hij maakt er
geen geheim van dat hij bij het schrijven van deze werken gestimuleerd werd door
de therapie die hij heeft ondergaan, maar tegelijk benadrukt hij het feit dat het literaire,
soms fictionele, maar in ieder geval geconstrueerde teksten zijn:
‘Maar door therapie kwam mijn schrijverschap juist vrij. Indische Duinen
is in woede geschreven. Familieziek, Dubbelliefde - het zijn vruchten van
de grote schoonmaak. Als ik schrijf kan ik al mijn ikken zijn - en daarvan
zijn er veel.’
Maar, waarschuwt hij ook: wie ‘ik’ schrijft, liegt. ‘Bén ik de jongen die
ik beschrijf in mijn boeken? Die de jurken van zijn zusjes aantrekt en zijn
vader verleidt - als een omgekeerde Oedipus? Deed ik dat?’1
Schrijver Adriaan van Dis is in interviews, tijdens televisieoptredens en in zijn werk
soms op een indrukwekkende manier openhartig. Dat maakt dat zijn levensverhaal
onderdeel is geworden van het publieke domein - en het maakt dat wij dat
levensverhaal ook allemaal in meerdere of mindere mate kennen. Het draagt ook bij
aan het herkenbare, geloofwaardige en authentieke imago van de schrijver, dat zonder
twijfel zijn grote succes bepaalt als televisiepersoonlijkheid én als auteur. Omdat we
hem denken te kennen, willen we hem graag bij De wereld draait door zien
aanschuiven, bezoeken we zijn lezingen en lezen we zijn boeken. Maar wat betekent
het dat wij als lezers, luisteraars en kijkers vaak zo veel intieme details krijgen
voorgeschoteld over de levens van de literaire schrijvers die we bewonderen? Waarom
is het gesprek over literatuur in dag- en weekbladen en op televisie zo sterk gericht
op de ‘man of vrouw achter het boek’? En waarom zijn veel van de boeken die
verschijnen autobiografisch?
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Adriaan van Dis. Foto: Armando Ello voor Moesson.

Persoonlijke mythe
Voor wie een leven in de openbaarheid leeft - voor veel succesvolle schrijvers van
vandaag geldt dat en voor Adriaan van Dis zeker - zijn privégegevens bijna
automatisch openbaar. De publieke schrijver heeft niet de keuze om het privéleven
buiten de schijnwerpers te houden, behalve dan door zelf uit de schijnwerpers weg
te blijven (met alle commerciële gevolgen van dien). Wie die keuze niet maakt, zal
het offer moeten brengen dat het leven altijd onderwerp van gesprek én debat in de
publieke ruimte zal worden - en hij zal moeten nadenken over wat hij wanneer en
hoe publiek maakt.
Maar dat is vanuit het negatieve geredeneerd; de andere kant is dat een schrijver
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met een interessant privéleven ons ook iets extra's te bieden heeft. Om succesvol te
worden in de media heb je een ‘persoonlijke mythe’ nodig. Door de verhalen over
je leven en je schrijverschap zo vaak in interviews en media-optredens terug te laten
komen dat zij als vanzelf een vast patroon beginnen aan te nemen, krijgt je
media-presentatie het gefixeerde karakter van een mythe. Van Dis' vriend Harry
Mulisch was een meester in dat spel: hij speelde de Mulisch die hij voor het grote
publiek wilde zijn en hij wist dat je als populaire schrijver zichtbaar moet zijn met
wat hij zelf ‘een persoonlijke legende’ noemde.
Iets vergelijkbaars tekent zich af in de mediapresentatie én in het oeuvre van
Adriaan van Dis. Ook hij is zich ervan bewust in de media een rol te moeten spelen:
‘In het publieke speel ik een rol, dat zal ik niet ontkennen. En dat ik een jasje draag,
is ook een vorm van ijdelheid: ik wil gewoon m'n dikke tieten niet laten zien. Ik kan
wel zeggen dat ik mijn masker af zal doen om een heel andere man te laten zien,
maar dat doe ik niet.’2 In een ander interview verwoordt hij het iets poëtischer: ‘Als
ik schrijf, ben ik een open wond en leef ik als een monnik. Is het boek klaar, dan trek
ik mijn harnas weer aan om me buiten te begeven. Interviews geven hoort daar bij,
maar ik houd er niet van. Als ik morgen de lotto zou winnen, dan deed ik het nooit
meer. Ik laat niet graag iets los over mijn persoonlijke leven.’3
Er is een duidelijk verschil tussen de manier waarop Harry Mulisch zijn
media-masker in elkaar zette en de manier waarop Van Dis dat doet. Bij Mulisch
was het masker overduidelijk opgetrokken om het over bepaalde biografische zaken
niet te hebben: hoe vaker hij zichzelf de Tweede Wereldoorlog noemde, hoe minder
nieuws hij hoefde te vertellen over zijn ouders, over zijn vrouwen, zijn dochters. Van
Dis daarentegen is in interviews op het oog schaamteloos openhartig: hij vertelt over
hoe zijn vader hem mishandelde, over zijn depressies, over de afstandelijkheid die
hij voelde naar zijn moeder. Hij betoont zich daarmee verwant aan schrijvers als
Joost Zwagerman, Connie Palmen en A.F.Th. van der Heijden, die de afgelopen
jaren ook steeds openhartiger vertelden over de relatie tussen de traumatische
gebeurtenissen die zij hebben meegemaakt en de manier waarop die gebeurtenissen
het literaire werk beïnvloeden.

De Van Dis Mythe
Van Dis heeft zijn eigen legende, zijn eigen mythe: hij is de zoon van een Brabantse
boerendochter en een Indische getraumatiseerde oud-militair. Hij groeide op als
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witte jongen te midden van drie ‘bruine’ zusjes. De Van Dis-mythe is door hemzelf
benoemd als het verhaal van een totok: iemand die laveert tussen twee culturen en
zich voortdurend buitengesloten voelt. In een interview met Peter van Zonneveld,
dat gepubliceerd is in Indische letteren, vertelt Van Dis hoe hij als jongen verscheurd
werd tussen het ‘gedroomde’ Indonesië aan de ene kant en het Nederland waarin hij
opgroeide aan de andere kant:
Alles wat je als kind meemaakte stond in de schaduw van wat zij hadden
meegemaakt, zonder dat het gezegd werd. Een geschaafde knie telde niet,
want zij hadden op een andere manier iets ergers geschaafd. Noem je dat
pijn, noem je dat bloed? Ha! Moet je ... en die vergelijking werd dan nooit
afgemaakt. Dat was ook de strijd tussen de kinderen en de ouders, die veel
meer hadden meegemaakt, en tussen de kinderen onderling, want die
hadden ook iets meegemaakt. Dat gevoel van buitengesloten zijn, daar
gaat Indische duinen over, de totok.4
Dat gevoel werd versterkt door de moeizame verhouding die de jongen met zijn
vader had. Toen die uiteindelijk overleed, bracht dat tegelijk verlichting en nieuwe
verwarring:
Kijk, met de dood van mijn vader in 1956 verdween Indië in een hutkoffer.
Daarna werd alleen op zondag nog gado-gado gegeten, en verder werd dat
land aan tafel afgeschaft. Terwijl toen mijn vader nog leefde, Indië boven
tafel dampte; hij kookte vrijwel elke dag en was ook daarin zeer aanwezig.
Dat was dus van de ene dag op de andere dag afgelopen.5
Deze persoonlijke mythe maakt ook dat het schrijven voor Van Dis van levensbelang
is, want een vorm van therapie: ‘Ik wilde begrijpen waarom mijn moeder wegkeek,
waarom zij de geweldsuitbarstingen van mijn vader negeerde. [...] Zelf heb ik nooit
kinderen gewild omdat ik bang was de drift door te geven. Dat was een emotionele
beslissing die ik later heb gerationaliseerd.’6
Op 4 maart 2012 werd de eerste aflevering uitgezonden van de achtdelige
televisieserie Van Dis in Indonesië. Deze werd gemaakt in de nasleep van de zeer
succesvolle serie Van Dis in Afrika. De voice-over in de serie positioneert de reis
die Van Dis in deze nieuwe documentaire gaat maken, als een reis naar zijn eigen
verleden:
Indonesië is het land waar ik het meest nooit geweest ben. Ik ken het als
Indië,
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het land van mijn ouders en bruine halfzusjes. Hun verhalen kleurden mijn
jeugd. En nu ga ik zelf op reis. Om te ontdekken hoe het Nederlandse
verleden nog doorklinkt in het Indonesische heden.7
Als we vervolgens de documentaire bekijken, dan zien we inderdaad dat hij daarin
het hedendaagse Indonesië steeds bekijkt vanuit het persoonlijke én het Nederlandse
verleden. In de eerste aflevering bijvoorbeeld maakt Van Dis een boottocht richting
Soerabaja. In deze aflevering volgt hij vooral het spoor van zijn moeder, die op
22-jarige leeftijd naar Indië vertrok omdat ze was getrouwd met een Indische jongen:
En nu denk ik dat de beste manier om kennis te maken met het land dat
haar zo gevormd heeft en waar ze drie prachtige bruine dochters kreeg, is
om ook met een schip te varen en dan zo het land opsnuiven, bijna
aanraken, kennismaken met dat Indonesië van nu, met al die volkeren, al
die talen, al die kleuren, al die verschillende gezichten die zij moet hebben
gezien en die ik hier ga zien, in een soort micro-Indonesië.8
In de tweede aflevering draait alles om zijn vader. Dat was de tweede echtgenoot
van zijn moeder. Haar eerste man werd vermoord door de Japanners toen zij 32 jaar
oud was en in een interneringskamp zat. Kort daarna ontmoette ze de man die de
vader van Adriaan van Dis zou worden: een sergeant van het KNIL. Ook hij had in
een kamp gezeten, zo vertelt Van Dis aan het begin van de aflevering. Na de
bevrijding moest hij direct weer in dienst. ‘Mijn vader moest zo snel mogelijk weer
onder de wapenen. Indonesië had zich onafhankelijk verklaard, er was opstand
uitgebroken in Soerabaja. Het KNIL had zijn mannen nodig om gezag te herstellen.’9
Van Dis' zoektocht naar het verhaal over de onafhankelijkheidsoorlog brengt hem
in gesprek met een uitgezonden Nederlandse KNIL-veteraan, brengt hem bij de
‘heldendag’ in Soerabaja, waar de veteranen aan de kant van Indonesië terugkijken,
en brengt hem in gesprek met de Indo Eddy Samsom, die hem aan zijn vader doet
denken. Na de capitulatie had zijn vader even gedacht weer terug het leger in te gaan,
maar hij nam toch ontslag. Dat heeft hem later behoorlijk opgebroken: ‘Het feit dat
hij niet gevochten heeft, brak hem nog meer op.’
In 1946 nam mijn vader de boot naar Nederland en zette wel voet aan wal,
met een Nederlandse vrouw die mijn moeder zou worden. Hij stierf op
41-jarige
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leeftijd, werkeloos, maatschappelijk gekneusd zoals Eddy, en eenmaal in
Holland altijd verlangend naar Soerabaja.10

Van Dis in Indonesië (2012).

Vader en moeder - en in mindere mate de ‘drie bruine dochters’ - kleuren het
verhaal dat Van Dis in deze documentaire over Indonesië wil vertellen.
Maar voor wie schrijver Van Dis sinds zijn debuut in 1984 een beetje gevolgd
heeft, wordt in deze documentaire niets nieuws verteld. Van Dis heeft de
basisingrediënten van zijn levensverhaal in diverse romans en novellen (Nathan Sid,
Indische duinen, Familieziek, Ik kom terug) en in vele interviews al eens aan ons
verteld. Het effect daarvan is dat wij als lezers het gevoel hebben dat we deze schrijver
- die ook een bekende Nederlander is - behoorlijk goed kennen.

Autobiografisch schrijven
De novelle Nathan Sid, waarmee Van Dis in 1983 debuteerde, begint met de bekend
geworden formulering: ‘Nathan was er nooit geweest, maar wel gemaakt.’11 De
novelle demonstreert vervolgens voortdurend hoe Indië overal in huis is en hoe
complex de verhouding is van Nathan met Pa Sid en Ma Sid. In de novelle wordt
het verhaal verteld:
Nathan kende dat verhaal allang, maar er kwamen zoveel namen in voor
dat hij telkens weer wat vergat. Zijn zusters heetten geen Sid omdat de
naam van hun in de oorlog gefusilleerde vader Van Capellen was. Zijn
moeder heette geen Sid omdat ze nog steeds de naam droeg van haar eerste
man. Nathan heette eigenlijk geen Sid omdat zijn vader niet met zijn
moeder kon trouwen. Maar hier aan zee sprak iedereen van de ‘Sids’. ‘Het
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bent, kopen we je vaders achternaam.’12
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Aan het einde van dat hoofdstuk kiest Nathan de achternaam ‘Punt’: de ‘meisjesnaam
van zijn echte moeder.’13 De novelle eindigt met het overlijden van Pa Sid, en met
Nathan die zich vragen stelt hoe hij diens erfenis moet voortzetten: ‘Zou hij later
ook zo worden?’14
Elf jaar later verschijnt Van Dis' bekendste roman, Indische duinen (1994). In deze
roman - met 280 bladzijden heel wat lijviger dan de korte novelle - duikt de ik-figuur
diep in het familieverleden. Aanleiding is het overlijden van zijn halfzuster Ada. Hij
geeft een intiem portret van alle spanningen die in het gezin ontstaan in de tijd dat
Ada ziek is en in de periode erna, waarin ook de andere, naar Canada geemigreerde
zus Jana komt te overlijden. De schrijver zoemt in op de conflictueuze relatie tussen
zus Saskia en haar niet bij name genoemde halfbroer en op de spanningen tussen
hem en zijn moeder. Alle drie worden ze hardhandig geconfronteerd met het verleden:
er wordt ingezoomd op de tijd dat moeder met de drie dochters in het kamp zat, op
de geschiedenis van de vader van de hoofdfiguur (Justin), van wie aan het licht komt
dat hij waarschijnlijk twee kinderen uit een vorig huwelijk had, en op de periode
waarin het gezin samenwoonde in Bergen aan Zee - bij de duinen dus, die nou net
allesbehalve Indisch waren.
Het zijn telkens anderen (Saskia die in therapie is, een zus van zijn vader die hem
verwijt zich te laatdunkend over de man uit te laten, zijn moeder, die hem een ‘akte
van ontkenning’ onder de neus duwt) die hem confronteren met dat verleden, waar
hij eigenlijk liever van weg zou lopen. Steeds wordt de ik-figuur geconfronteerd met
zijn eigen gelijkenis met zijn vader. Als hij op bezoek is bij een oude vriendin van
Ada, op wie hij als klein jongetje heimelijk verliefd was, slaat hij in drift met zijn
vuist op de kookplaat:
Zo ben ik dus ook, dacht ik, zijn aard zit in mijn aard. Ik heb zijn bek en
dezelfde duistere ogen. Ik voelde me te vies en te goor om nog langer in
haar buurt te blijven. Weg moest ik en onmiddellijk, weg uit dat wit
gekapoerde huis, geen sajoer, geen zoen, alleen een hoofse hand als groet.
Mijn stille liefde mocht niet van mijn wellust schrikken.15
Maar juist in de passage na deze bekentenis probeert de ik-figuur zijn vader zo dicht
mogelijk te naderen door hem in de tweede persoon aan te spreken en begrip te
hebben voor wat hij in Indië heeft meegemaakt. De rest van het boek blijft hij
worstelen met de gegevens die hij te weten komt over zijn vader, de mogelijke twee
kinderen, zijn verzwegen kampverleden. Maar aan het slot van het boek lezen we
een scène
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waarin vader en zoon samen door de duinen trekken, waarbij de vader op de zoon
steunt. In een herinnering die verteld wordt vanuit het perspectief van de moeder,
wordt duidelijk dat de jongen heel erg aan zijn vader heeft gehangen - alsof hij
verliefd was op zijn vader. Vanwaar dan nu die grote weerstand?
In Familieziek (uit 2002) keert het gezin weer terug. De vader heet nu ‘Meneer
Java’ en is de centrale figuur van het boek geworden. Het portret is hier een stuk
genadelozer dan in Nathan Sid. Het boek zet in met een scène waarin de moeder
dreigt het huis te verlaten, maar wordt tegengehouden door de drie dochters. De zoon
bekijkt het allemaal van een afstand - als buitenstaander. Dat is ook de structuur van
deze roman: de jongen staat tussen het front van de vrouwen aan de ene kant en de
tirannieke vader aan de andere. Aan het einde van het boek hoort hij de meisjes over
hem spreken:
‘Hij is nog even gek als vroeger,’ zegt middelzus.
‘Het is weer begonnen sinds dat joch terug is,’ zegt eerstezus.
‘Hij kijkt heel eng.’ Derdezus durft meneer Java nauwelijks thee op bed
te brengen. ‘Ze hebben allebei de bliksem in hun ogen. Heb je dat joch in
het brood zien knijpen? Hij slaat, trapt om zich heen. Geen land mee te
bezeilen.’16
Maar daarvóór hebben we al kunnen lezen hoe verstikkend deze man met zijn zoon
omgaat. De vader ontfermt zich maniakaal over de jongen (door hem thuis les te
geven bijvoorbeeld), waardoor hij ook bespot wordt als hij later - na een ingreep van
de inspectie - uiteindelijk dan toch naar school moet (en helemaal verkeerd blijkt te
schrijven). Tegelijk worden moeder en dochters er steeds explicieter over dat de
situatie onhoudbaar is en de man weg moet.
Was de vader in de eerste drie boeken de centrale figuur, in Ik kom terug uit 2014
draait alles om de moeder. In het boek zelf verantwoordt de verteller die keuze:
In de auto bedacht ik me: Jaren heb ik over mijn vader gezeurd, zijn oorlog
van me afgepraat, zijn drift, zijn vuisten. Ik riep hem tot leven in mijn
boeken, hij was mijn afschuw, mijn schaduw - ik zette geen stap zonder
hem. Mijn moeder hield ik altijd uit de wind, ook in mijn verhalen. Als ik
haar beschreef, dan in de marge. Ze had te veel geleden. En erger: ze leefde
nog, ik moest haar ontzien. Compassie! Maar ineens besefte ik dat mijn
moeder thuis de officier was, hoger in rang dan de geüniformeerde stakkers
die ingelijst haar kamer bewaakten. Zij heeft mij gevormd, meer dan mijn
vader.17
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De opening van dit boek is een echo van de opening van Familieziek: nu staan moeder
en zoon aan weerszijden van een kist die uit Indië komt en waarin zijn moeder naar
zijn gevoel iets verbergt. Ze strijden om de kist - moeder wint, hij is nog jong. Die
kist is symbool voor de geslotenheid van zijn moeder over het verleden, een
geslotenheid die nu in haar laatste jaren doorbroken wordt als moeder en zoon
opnieuw met elkaar beginnen te praten:
Mijn oren gloeiden van al haar verhalen. Uitkijkend op de zinken daken
van Saint-Germain kwamen ook bij mij oude beelden terug: ik zag een
moeder voor me die weigerde een fotoalbum open te slaan, die niet meer
Indisch wou koken en die nooit over het kamp of over haar leven vóór
mijn vader wilde praten - hoe vaak ik daar als jongen ook naar vroeg. Nee,
Indië zat in een kist, die verdomde kraakkist vol papieren en geheimen.
Hield ik aan, dan kon ze zich niks herinneren. Soedah, laat maar. Maar nu
was het alsof haar geheugen overliep.18
De zoon maakt iets los in de moeder: ze begint zich steeds meer te oriënteren op het
verleden, ze is ermee bezig - maar dat betekent ook dat ze dat verleden wil vormgeven.
Ze verbrandt wat onwelgevallig is en voedt haar zoon met verhalen, die daardoor
soms wantrouwig wordt.
Tegelijk begint zijn moeder het ook steeds vaker over haar dood te hebben: ze wil
die op een goede manier regelen en vraagt hem om voor pillen te zorgen. In de loop
van het boek beseft de zoon dat het hem niet alleen om de verhalen en herinneringen
van zijn moeder gaat, maar dat hij op zoek is naar haar liefde, naar een band misschien in de ‘angst’ -, naar manieren om de afstand te verkleinen.19 Aan het slot
van het boek - als de moeder zich dood probeert te hongeren - begint ze hem steeds
meer te vertellen over haar leven in Indië. Maar ook in die fase, als hij bij haar in de
buurt woont, is de relatie tussen hen beiden van spanningen vervuld; hij is driftig,
boos en ongeduldig. Dat wordt nog erger als zus Saskia zich bij hen voegt en zich net als in Indische duinen - manifesteert als de redderende verpleegkundige die het
allemaal wel even zal regelen. Nu vormen beide vrouwen net als vroeger weer een
front tegen hem.
De Van Dis die we tegenkomen in de autobiografische romans, is schaamteloos
eerlijk over zijn eigen tekortkomingen: zijn drift, zijn ongeduld, zijn sociaal
onvermogen soms, zijn conflictueuze natuur. Hij herkent in zichzelf de vader met
wie hij een leven lang streed en is blijven strijden. Ook de afstand die hij ervaart ten
opzichte van de vrouwelijke gezinsleden, is een rode draad in Nathan Sid, Indische
duinen,
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Familieziek en Ik kom terug. In zijn autobiografische werk creëert Van Dis een
Adriaan die helemaal voldoet aan het beeld van de buitengeslotene, de kleine jongen
die tussen culturen zweeft, die door zijn familieleden wordt voorgelogen, die zich
stoort aan de (metafysische en zweverige) dingen die de anderen zich wijsmaken,
maar die tegelijk geen groter verlangen heeft dan erkend te worden en door het gezin
aanvaard te worden.

De tirannie van de intimiteit
In de mediacultuur van vandaag kan de literaire schrijver niet meer (of niet meer
alleen) functioneren als een ‘klassieke’, onafhankelijke en afstandelijke intellectueel,
die aan het publieke debat bijdraagt met een pamflet, een essay of een roman. De
schrijver van vandaag intervenieert in het publieke debat met het eigen levensverhaal,
zijn eigen identiteit en zijn eigen gezicht. Vaak is de schrijver zelf de publieke
interventie - en het publieke optreden van Adriaan van Dis is daar een mooi voorbeeld
van.
Een gevolg daarvan is dat de grens tussen leven en werk in steeds grotere mate
vervaagt. Schrijvers worden niet meer uitgenodigd op de televisie als bijzondere
talenten die in staat zijn een wereld te creëren waarin personages voorkomen die van
alles en nog wat beleven, en waarmee lezers zich op wat voor manier dan ook kunnen
onderhouden, maar ze worden zelf uitgenodigd als personages over wier leven op
de televisie en in andere media gesproken kan worden. Daardoor ontstaat als vanzelf
de wens dat die auteurs ook in hun boeken als personages voorkomen, het liefst als
personages die sterk aanschurken tegen de personages die we van de televisie kennen.
Daarin zie ik in ieder geval een verklaring voor de dominantie van het
autobiografische in de hedendaagse literaire cultuur.
Het gevolg daar weer van is dat we het soms moeilijk vinden om het literaire
karakter van de literatuur te blijven onderscheiden. We zien dat terug in de receptie
van het werk van Van Dis. Bij zijn werk wordt vaak de vraag gesteld hoe
‘autobiografisch’ het is. Ik geef als een voorbeeld een passage uit de recensie die
Arjen Fortuin schreef naar aanleiding van de later met de Libris Literatuurprijs
bekroonde roman Ik kom terug uit 2012:
‘Eerlijk zijn.’ Het staat er drie keer achter elkaar, in het vijfde hoofdstuk
van Ik kom terug, de nieuwe roman van Adriaan van Dis. Nu is het de
vraag of eerlijk-
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heid een pre is voor een roman. Als het niet zo'n versleten uitdrukking
was, dan kom je bij fictie eerder uit bij ‘de waarheid liegen’. In elk geval
verwacht je van een verteller meer verbeelding dan eerlijkheid. Als roman
valt er dan ook het een aan ander aan te merken op de nieuwe Van Dis...
Maar Ik kom terug is geen roman. Het woord zal op de titelpagina staan
omdat uitgevers menen dat het een hogere literaire orde vertegenwoordigt
(of een hoge marketingorde, die dingen lopen door elkaar). Dit boek is
wat in de Engelstalige wereld een memoir heet, een vertelling waarin de
schrijver probeert zich rekenschap te geven van een deel van zijn leven.
En dan wordt eerlijkheid een sleutelbegrip, juist omdat het niet vanzelf
spreekt.20
Als roman schiet het boek tekort, maar als memoir niet - want dan is eerlijkheid een
belangrijker criterium (dan stijl, vorm?). Het lijkt me een dubieus compliment voor
iemand die zich wel degelijk ten doel heeft gesteld zijn leven om te zetten in literatuur.
Over Tikkop zegt Van Dis bijvoorbeeld:
Ik heb er fictie van gemaakt maar er zit ook waarheid in. En er gebeurt
iets merkwaardigs als je over jezelf schrijft, of naar aanleiding van jezelf.
Je schrijft over jezelf, terwijl je niet over jezelf schrijft. Het personage dat
je op jezelf baseert, vergroot je uit. Hoe meer je dat doet, hoe verder je in
het boek vordert, hoe minder je het personage zelf bent. Maar voor de
lezer ben jij het. Dat is een wonderlijk spel.21
Dat lijkt me een wijze en subtiele uitspraak over het autobiografische schrijven: als
je jezelf tot personage maakt, dan ben je jezelf aan het construeren, dan maak je een
ander van jezelf. Maar als de lezer het boek in handen heeft, schakelt die het personage
gelijk aan de auteur. Van Dis heeft gelijk als hij dat een ‘wonderlijk spel’ noemt.
Hier stuiten we op een kwestie die naar mijn idee kenmerkend is voor de manier
waarop er in de media over autobiografische teksten gesproken wordt. In dat soort
teksten is er altijd een spanning tussen een fictionele en een referentiële manier van
lezen.22 Romans als Indische duinen, Familieziek en Ik kom terug bevatten
tegenstrijdige signalen. Aan de ene kant zijn er allerlei verwijzingen te vinden naar
de wereld buiten het boek: de verhaalgegevens die we kennen uit het publieke verhaal
dat Van Dis over zijn leven heeft verteld. Maar de romans bevatten ook verwijzingen
naar het feit dat het boek gemaakt en geconstrueerd en op sommige plekken dus
verzonnen is. We kunnen denken aan de naam ‘Nathan Sid’, die een bewust
geconstrueerde omdraai-
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ing van ‘Dis’ bevat. Of aan het feit dat Van Dis het in Familieziek constant over
‘Meneer Java’ heeft - een techniek die vervreemdend werkt en afstand creëert tussen
de ‘werkelijke’ vader en het personage in het boek.

Omslag van Ik kom terug (2012).

Besluit
In het publieke gesprek over autobiografische literatuur verdwijnt de complexiteit
van het werk gaandeweg helemaal uit beeld. Blijkbaar kan er alleen in het openbaar
over een roman gesproken worden door te doen alsof er geen sprake is van een roman
maar van een ‘non-fictionele’ tekst: om aandacht te kunnen krijgen van het grote
publiek moet de roman gepresenteerd kunnen worden alsof het geen roman is. Dit
maakt dat het optreden van literaire schrijvers in de media altijd problematisch zal
blijven. Bij alle aandacht die het de schrijvers en hun boeken oplevert, is er altijd
ook verlies: het ‘literaire’ aspect van het boek raakt in het publieke gesprek langzaam
maar zeker uit het zicht. En daarmee natuurlijk ook dat wat de literaire schrijver
onderscheidt van de andere beroemdheden op de televisie.
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