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[Nummer 1]
Redactioneel
Deze aflevering bevat de uitgewerkte versie van de Tweede Indische Letteren lezing,
die op vrijdag 28 september 2018 in Leiden werd uitgesproken door prof. dr. Remco
Raben, bijzonder hoogleraar koloniale en postkoloniale literatuur- en
cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, onder de titel: Indische
letteren in de branding. De dekolonisatie in de Nederlandse cultuur.
Op 2 januari 2019 overleed de schrijfster Jill Stolk. Met Marion Bloem, Adriaan
van Dis, Ernst Jansz, Frans Lopulalan en Alfred Birney maakte zij deel uit van de
Tweede Generatie, de auteurs die na de oorlog geboren zijn, het leven in Indië zelf
niet hebben meegemaakt, en kort na 1980 begonnen te publiceren. Ook zij werd
geconfronteerd met een Indische erfenis, die mede door die oorlog bepaald was. Na
Scherven van smaragd (1984) volgden Onder de blauwe sarong (1986), de gebundelde
columns Kleurverschil (1988) en De zwijgende vader (1992). Haar interviews met
vertegenwoordigers van de eerste generatie verschenen in 1996 onder de titel Indië
was alles. Vooral in de beginjaren was zij nauw bij onze werkgroep betrokken, maar
ook nadien onderhielden we met haar een hartelijk contact. Daaraan is nu een einde
gekomen. We zullen haar missen.
Wat onze werkgroep betreft: Lydia Manusama neemt afscheid als redactiesecretaris,
omdat zij die taak niet langer kan combineren met haar andere verplichtingen. We
zijn haar zeer erkentelijk voor alles wat zij voor ons heeft gedaan, niet alleen wat het
tijdschrift, maar ook wat de organisatie van het jaarlijks symposium betreft. We
hopen haar niet uit het oog te verliezen en wensen Lydia alle goeds in haar verdere
loopbaan.
De eerstvolgende lezingenmiddag vindt plaats op 14 juni, in Leiden. Het
programma wordt bekendgemaakt op onze website en in een volgende aflevering
van Indische Letteren. Het jaarlijkse Bronbeek-symposium vindt plaats op zondag
3 november. Noteert u die datum alvast in uw agenda.
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Postkoloniaal in de lange jaren vijftig
De dekolonisatie in de Nederlandse literaire cultuur
Remco Raben
De dekolonisatie in de Nederlandse literaire cultuur. Dat kan van alles betekenen.
In dit stuk wil ik onderzoeken op welke manier de literaire cultuur in de lange jaren
vijftig rekenschap gaf van het Nederlandse vertrek uit Indonesië. Met andere woorden:
ging de politieke dekolonisatie van Indonesië gepaard met een literaire dekolonisatie?
Zo ja, hoe zag die er dan uit? Wat bedoelen we eigenlijk met een literaire
dekolonisatie? Wat zegt de literatuur ons over de meer algemene Nederlandse culturele
omgang met het kolonialisme na de vrijwording van Indonesië? En hoe verhoudt de
literatuur zich tot het postkoloniale denken nu?
Vragen, vragen. Dat literaire dekolonisatie niet hetzelfde is als het strijken van de
ene vlag en het hijsen van een andere, is wel duidelijk, al was het maar doordat
auteurs de herinneringen aan de koloniale tijd met zich meedragen, of sterker nog,
hun belangrijkste ervaringen in Indië hebben liggen. Geen wonder dat die doorwerken
in de romans, verhalen en andere werken die na de onafhankelijkheid van Indonesië
het daglicht zagen. Daardoor kan de indruk gewekt worden dat de naoorlogse Indische
letteren een soort voortzetting zijn van de kolonie met literaire middelen. Voer voor
nostalgici en een gemakkelijke prooi voor postkoloniale kritiek.
Toch is deze reductie tot nostalgie niet terecht. Zij vervlakt de omgang met
Indië/Indonesië tot een weemoedig of verbitterd terugkijken en ontkent dat de politieke
dekolonisatie wel degelijk tot zeer uiteenlopende vormen van reflectie aanleiding
heeft gegeven. De suggestie dat het gros van de literatuur zich voedde met koloniale
weemoed, verduistert de werkelijke effecten van de dekolonisatie op de literaire
cultuur. Ook laat zij de kwestie open hoe dit literaire postkolonialisme zich verhoudt
tot de bredere cultuur en mentaliteit.
Er is natuurlijk al veel over de dekolonisatie gedebiteerd. Zo is er een eindeloze
stroom studies verschenen naar de politieke verwikkelingen die aan de
soevereiniteitsoverdracht voorafgingen. Maar eigenlijk weten we heel erg weinig
over hoe het verlies van Indië - het gaat hier niet over de koloniën in de Caraïben in de Neder-
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landse cultuur heeft doorgewerkt. Als we ervan uitgaan dat het kolonialisme de
Nederlandse cultuur op allerlei manieren heeft beïnvloed of misschien wel
fundamenteel heeft bepaald, dan moet de dekolonisatie ook gevolgen voor de literaire
cultuur in Nederland hebben gehad. Maar welke?

Postkoloniale historisering
De geest van het postkoloniale denken die door de literatuurwetenschappen waart,
is evident. Deze roept ons op kenbaar te maken wat vaak impliciet bleef: dat het
kolonialisme in essentie op uitbuiting en raciaal onderscheid dreef. Geheel
onomstreden is dit overigens niet. De Britse historicus en anglist Bill Schwarz riep
ooit in een vlammend essay op om het postkolonialisme niet aan literatuurwetenschap
of postkoloniale studies over te laten, maar het te historiseren. Hij vond het schandalig
hoezeer postkoloniale studies de geschiedenis veronachtzaamden. Postkoloniale
denkers reduceerden de complexiteit van de relaties tussen verleden en heden tot
‘dunne abstracties’.1 Het gaat hun om het doordenken van het morele postkoloniale
standpunt, en daarbij gaat veel historische en geografische variëteit verloren.
Een andere veelgehoorde kritiek is dat postkoloniale denkers geneigd zijn een
deterministische houding aan te nemen: we zouden allen op weg zijn, of moeten zijn,
naar een staat van postkolonialisme. Dat is inderdaad een ingewikkeld standpunt.
De recente signalen van positieve waardering van het kolonialisme laten immers
zien dat de dekolonisatie van de geest lang op zich kan laten wachten, en wie zegt
dat we inderdaad die kant op gaan? Het ‘werkelijk bestaande postkolonialisme’ - de
term is van Bill Schwarz - is mogelijk van een heel andere soort dan de zegeningen
die de theorie ons brengt.
Het lijkt daarmee alsof de historische wetenschap lijnrecht tegenover de
cultuurkritische wetenschap van het postkolonialisme staat, en of zij verschillende
relevanties hebben. Maar, zo zal ik in dit stuk proberen te betogen, tussen het
postkolonialisme als tijdsbegrip - de periode na de dekolonisatie - en als actuele
cultuurkritiek gaapt een historische en morele ruimte waarin we de culturele
ontwikkelingen kunnen bestuderen in termen van de-kolonisatie, als een
verschuivende, kritische omgang met het koloniale verleden en als een reflectie op
de veranderende machtsverhoudingen na de onafhankelijkheid. Als we het
postkoloniale denken niet louter afmeten aan de hand van de hedendaagse ethiek,
maar onderzoeken hoe het traject
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van de (post)koloniale verantwoording in het eerste decennium na de politieke
dekolonisatie vorm kreeg, wat kunnen we dan over onze omgang met het koloniale
verleden toen en nu leren?
De analyse van dat traject heeft een zekere urgentie. Discussies over het koloniale
verleden en de erfenissen voor het heden zijn niet van de lucht en ze zullen voorlopig
blijven rondwaren. Willen we verklaren hoe we hier gekomen zijn, literair en
maatschappelijk, dan moeten we ruimte bieden aan de verwarring en
tegenstrijdigheden van de postkoloniale geschiedenis, oftewel: het postkolonialisme
historiseren. Dat betekent ook dat we moeten erkennen dat de wereld, ons denken
en de letterkunde niet in één klap veranderen, maar dat het verleden op allerlei
manieren doorwerkt, herinnerd wordt, relevantie houdt. Het werkelijk bestaande
postkolonialisme laat een scala van historische en interpretatieve mogelijkheden
open.
In de komende bladzijden zal ik die mogelijkheden exploreren. De kans is groot
dat ik daarbij niets nieuws zeg. Als ik de Braziliaanse schrijfster Clarice Lispector
mag aanhalen: ik zal wellicht een open deur intrappen. ‘Alleen was die deur voor
mij gesloten...’.2 Ik wilde weten wat er in de literatuur gebeurde nadat het Nederlandse
gezag over Indonesië formeel was beëindigd. Ik meen dat dat niet eerder systematisch
is gedaan, en daarmee ontberen we het zicht op een scharnierfase in de Nederlandse
cultuurgeschiedenis.
We werpen het net hier overigens zo wijd mogelijk uit. Zowel de literaire cultuur
als ‘het Indische’ worden breed genomen, uit een zekere gemakzucht, uit gebleken
onvermogen van de literatuurhistorici om zoiets als ‘Indische letterkunde’ af te
bakenen - Alfred Birney schreef er een serie scherpe en hilarische stukken over - en
om die literaire cultuur in haar maatschappelijke klankruimte te kunnen begrijpen.3
‘Het Indische’ is waar we Indië zien.
Om maar eens met de cijfers te beginnen: we zien opvallend genoeg in het tijdperk
van dekolonisatie, pakweg de lange jaren vijftig, een grote bloei van de Indische
letterkunde. Olf Praamstra heeft de literaire productie eens geturfd.4 De statistiek ziet
er dan zo uit: zie de grafiek op de volgende bladzijde.
Praamstra heeft zich slechts beperkt tot verhalend proza, poëzie en toneel; hij heeft
dus geen reisverslagen of jeugdliteratuur opgenomen. Het eind van de jaren veertig
gaf zelfs een explosie te zien, en de stroom bleef stromen in het daaropvolgende
decennium. Schrijvers als Bert Alberts, Tjalie Robinson, Hella Haasse, Maria
Dermoût, Aya Zikken, E. Breton de Nijs, H.J. Friedericy, Leo Vroman, en nu wat
minder bekende maar indertijd zeer geprezen en gelezen auteurs als Albert van der
Hoogte, Margaretha Ferguson en Antoinette Neijssel debuteerden allen min of meer
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in deze jaren. Om niet te zwijgen van minder succesvolle maar originele romanciers
als Henk van Galen Last en Henri Alers.5

Indisch-Nederlandse letterkunde, 1800-1970. Bron: Praamstra 1997, p. 268.

Anders dan Praamstra kunnen we in onze zoektocht naar de coördinaten van het
postkoloniale Nederland van de jaren vijftig niet voorbijgaan aan enkele scherpe
politieke en wetenschappelijke observanten van het contemporaine Indonesië als
Frans Goedhart, Wim Wertheim, Jan Romein en Marcus van Blankenstein. Zij keken
naar Indonesië vol referenties aan het koloniale verleden, wat een zeker postkoloniaal
reflectievermogen veronderstelt. Ook kranten en periodieken hebben zich in deze
jaren stelselmatig - dus niet incidenteel - met het Indische verleden en Indonesische
heden beziggehouden. De lange jaren vijftig behoorden zonder meer tot de meest
productieve, spannende en succesrijke jaren van de Indische letterkunde. Twee genres
zijn hier overigens wel bewust buiten beschouwing gelaten: de memoires van de
Japanse bezettingstijd en de geschriften van militairen uit de dekolonisatieoorlog,
omdat zij in de jaren vijftig (tijdelijk) van het toneel verdwenen en omdat zij naar
aard en onderwerp een sterke identificatie met de Nederlandse koloniale orde vertonen
en daardoor weinig verrassends zullen opleveren.6
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Omzien in weemoed
De Indische letterkunde wordt steevast als conservatief beschouwd. De behoudzucht
zou blijken uit de voortdurende evocatie van een harmonieus en goudgerand verleden
in het Indië van voor de tijd dat de Japanners deze pronkkast van broos geluk
kapotsloegen. Opvallend aan veel herinneringsromans is inderdaad dat ze bleven
vasthouden aan een aantal burgerlijke conventies uit de koloniale tijd: de
overweldigende natuur, de obsessie met huiselijkheid, en de diep doorvoelde ervaring
van rust en orde - je hoeft maar een Indonesische roman uit die tijd te pakken om te
zien hoe ‘eigen’ dat is aan de koloniale letterkunde.

Kees Fens: ‘Het aantal schrijvers dat Indonesië, althans in de literatuur, nog niet onafhankelijk
kan verklaren, is groot.’ De Tijd, 20 december 1958.

Het is dus niet zo gek dat veel literatuurbeschouwers en recensenten het
nostalgische karakter van de romans benadrukten.7 De suggestie ligt dan ook voor
de hand dat de breuk van de dekolonisatie de oorsprong vormde van het nostalgisch
terugblikken.8 Zo merkte Kees Fens aan het einde van de jaren vijftig op dat er wel
erg veel Indisch herinnerd werd en dat dit niets anders was dan koloniale weemoed.
‘Het aantal schrijvers dat Indonesië, althans in de literatuur, nog niet onafhankelijk
kan
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verklaren, is groot’, schreef hij in De Tijd. Het succes van de weemoed, aldus Fens,
maakte duidelijk dat het om een ‘koloniaal heimwee’ ging.9
Nu was Fens een jongen uit Amsterdam-West en wat wist hij van Indië en afscheid?
Toch verwoordde hij waarschijnlijk wat meer mensen dachten. Hij laat vooral zien
dat we nostalgie gemakkelijk kunnen beschouwen als een soort anti-dekolonisatie,
als een poging om het verleden te herbeleven en te doen herleven. Zo las Het Vrije
Volk de roman Nog pas gisteren (1951) van Maria Dermoût (1888-1962) als een
relaas van een paradijs ‘waar brave inboorlingen met onbegrensde zorgzaamheid
blanken bedienen’. De bespreker las er vooral weemoed in ‘wegens het verlies van
dat schone stukje Indië’ - waarbij hij of zij zich tussen haakjes afvroeg of we dit
verlies ook ‘in wijder verband’ moesten zien.10
Maar nostalgie is veel ingewikkelder dan een simpel terugverlangen naar de
voorbije kolonie. Om te beginnen - Paul Bijl heeft er al eens op gewezen - is nostalgie
een wezenlijk ingrediënt van de ervaring van de koloniale expat; ze bestond dus ook
al in de koloniale tijd.11 Door de tropen aangeraakt, zal de expat, koloniaal of
postkoloniaal, altijd teruggrijpen naar de wezenlijke indrukken van zijn verblijf daar.
Dat gold voor bijna iedereen. Zelfs een schrijver als Paul van 't Veer, die pas na de
oorlog en slechts gedurende enkele jaren als journalist voor persbureau Aneta in
Batavia werkte, merkte op: ‘Ik ben door Indonesië getekend’.12 En A. Alberts, die
zich in zijn verhalen en memoires niet bepaald de grootste sentimentalist toonde,
erkende later in zijn leven dat hij De eilanden (1952) vooral uit heimwee had
geschreven.13 Inderdaad, Indië liet niet los.
Bovendien hadden schrijvers in de jaren vijftig een nogal ingewikkelde houding
tegenover herinneren en terugverlangen. Veel schrijvers ontkenden stellig dat zij last
hadden van nostalgie en dat zij naar de verloren kolonie terugverlangden. Ze
beweerden dat zij slechts hun persoonlijke ervaringen wilden weergeven, en die
lagen toevallig in Indië. Maria Dermoût, schrijfster van fijnzinnige romans als Nog
pas gisteren en De tienduizend dingen (1955), merkte over haar werk op: ‘Wanneer
ik over dat land en die mensen schrijf, toen en daar, is het heus niet een vertederd,
een betreurend omzien.’14 Aya Zikken (1919-2013) bekende dat ze wilde voorkomen
dat ze in de nostalgie bleef hangen, die ze omschreef als een kanker die je daadkracht
wegvreet.15 Ook Rob Nieuwenhuys (1908-1999), schrijver (onder het pseudoniem
E. Breton de Nijs) van het in Indisch goudstof gewentelde Vergeelde portretten
(1954), ontkende zelf herhaaldelijk dat het hem om ontheemding zou gaan. ‘Nergens
thuis zijn, verdriet, nostalgie, dat is het helemaal niet bij mij’, vertelde hij K.L. Poll
in 1973.16
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‘Mooi Indië’. Leonardus Eland (1884-1952), ongedateerd. Olieverf op doek. Collectie
Tropenmuseum, Amsterdam.

Dit is geen toeval meer. Bijna alle schrijvers die om hun terugblikken bekend zijn
geworden, lijken bang te zijn voor sentimentaliteit. Nog sterker toonden ze angst
voor de suggestie dat zij zouden terugverlangen naar de kolonie, dus dat hun
gefictionaliseerde memoires een diepere politieke betekenis hadden. Rob
Nieuwenhuys schreef, een beetje wanhopig klinkt het, in een recensie van De
atlasvlinder van Aya Zikken in 1959: ‘Het wordt tijd dit soort verklaringen uit de
wereld te helpen vóór ze tot legenden worden. Want dit heimwee is niet kenmerkend
voor de Indische bellettrie!’17 Volgens Nieuwenhuys was er geen verband tussen het
verlies van Indië en de stroom romans die over een jeugd in Indië gingen. Hij erkende
wel dat Indië het domein van de herinnering had ingenomen - in zijn grote overzicht
van de Indische literatuur groepeerde hij de naoorlogse schrijvers dan ook in de
paragrafen ‘Niet meer aan denken’ en ‘Steeds weer aan denken’.18 Maar dat betekende
niet dat de Nederlandse schrijvers terugverlangden naar de kolonie. Volgens
Nieuwenhuys, al zei hij het niet zo, moesten we onderscheid maken tussen het
persoonlijke en het politieke. Een mens is de kolonie niet.
We kunnen bij Nieuwenhuys' wat al te stellige ontkenning kanttekeningen zetten.
Herinneringen en hun literaire neerslag staan niet los van de maatschappelijke orde
waarin ze zijn ontstaan. Het feit dat de romans zelden ontregelende of kritische
elementen bevatten, is het resultaat geweest van een keuze, of liever van het ontwijken
van een keuze. We zijn dus niet zozeer getuige van een verheerlijking van het
kolonialisme, als wel van een diep ingesleten apolitieke houding, die een essentieel
element is van het koloniale leven. Deze depolitisering kwam onder meer tot uiting
in het technocratische karakter van het koloniale bestuur, in de demping van de
politieke stem in Indië, in de afwezigheid van ideologische conflicten onder de
Nederlandse elite, en ze vond haar weg zelfs in de beeldende kunsten in de kolonie.
Men denke hier aan de schilderkunst, de befaamde rustieke landschappen van de
‘Mooi Indiëstijl’, die tot ver in de jaren dertig een toonbeeld van apolitieke
sfeertekening bleef.19 Het politieke, dat waren de anderen. Dat idee is diep ingesleten.
Je zou kunnen zeggen dat de herinneraars een soort ‘Mooi Indiëstijl’ in postkoloniale
romanvorm goten - een diepbeleefde burgerlijke orde resoneert in de meeste
postkoloniale romans. De Indische nostalgie valt hier samen met een verlangen naar
een
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stabiele orde, zoals sommigen heden ten dage verlangen naar iets dat we onder de
noemer ‘jaren vijftig’ plachten te brengen: de tijd van vóór de wanorde, van vóór de
vork in de weg. Dat gevoel is hoogstpersoonlijk, maar ook ten diepste politiek.

Aya Zikken in 1958. ‘Natuurlijk was het een schandaal, Nederlands-Indië’ (Ruys 2013).

Toch laat dit alles zien dat er in de late jaren vijftig een zeker taboe bestond op
het verheerlijken van de kolonie - een uiting van dekolonisatie misschien. Dat
schrijvers zich bewust waren of werden van de morele componenten van de koloniale
geschiedenis, bewijst Aya Zikken, die - jaren later - tegen haar biograaf Kees Ruys
vertelde: ‘Natuurlijk was het een schandaal, Nederlands-Indië, maar ik zou liegen
als ik zei dat ik niet blij ben dat we dat onrecht hebben begaan. Het heeft me een
schitterende jeugd bezorgd.’20 Het is niet duidelijk wanneer ze dit besef ontwikkelde.
Het toont in elk geval Zikkens vermogen om twee harten, een verheerlijkend en een
kritisch, in haar borst te dragen - wat een essentieel ingrediënt is van de postkoloniale
conditie. Haar roman De atlasvlinder laat van die tweehartigheid overigens niets
blijken; die is van onversneden goudstof. De ándere kant, het bewustzijn van de
donkere achterzijde van de koloniale orde, werd op geen enkele manier expliciet
gemaakt, ook niet waar het zou kunnen. Om een klein voorbeeld te noemen: in De
atlasvlinder komen op verschillende plaatsen kettinggangers voor; typische figuranten
in de koloniale samenleving, veroordeelden die overal diensten verrichtten. Maar ze
horen tot het behang van het dagelijkse leven; het koloniale strafrecht faciliteerde
Zikkens schitterende jeugd.21
De tweehartigheid van Aya Zikken doet ons nadenken over de vraag of, en zo ja,
hoe de literatuur de geschiedenis of status quo legitimeert, ook zonder daar bewust
op uit te zijn. Daarbij moeten we beseffen dat de kolonie nooit onschuldig is. Waar
we ongestraft kunnen mijmeren over de paardenkar van de schillenboer in de jaren
vijftig - ook al zijn er best mogelijkheden om ook dat beeld te ideologiseren of te
politiseren - is het mijmeren over de voorbije kolonie nooit vrij van sterke
waardeoordelen die voortkomen uit de intrinsieke en fundamentele raciale en etnische
on-
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gelijkheid. Uiteraard is dat vooral onze huidige blik, maar de uitingen van
antikolonialisme uit die tijd, waar Kees Fens een milde representant van was, laten
zien dat ook in de jaren vijftig op een dergelijke manier gedacht had kunnen worden.

Afscheid, afgang en afstand
Het was onvermijdelijk aandacht te schenken aan de nostalgie, maar het werkelijk
bestaande postkolonialisme in Nederland omvatte veel meer. Het aantal nostalgische
herinneringsromans, geïnspireerd door de verloren tijd, is beperkt, al zitten er enkele
van de grootste werken uit de Indische letterkunde tussen. Daartoe behoren de
bekendste romans van Maria Dermoût, Aya Zikken, A. Alberts en E. Breton de Nijs
en nog een handvol andere boeken. Het genre had natuurlijk zijn schakeringen,
variërend van de droge of ironische stijl van de schrijvende ambtenaar Alberts, tot
het bewust schmierende verlangen in sepia van Hein Buitenweg.

A. Alberts, Namen noemen (1962): ‘Openhartige herinneringen aan het verloren paradijs’.

Opvallend is wel dat er maar weinigen waren die de gebeurtenissen rond de
revolutie als stof voor hun romans gebruikten. De dekolonisatieoorlog heeft veel
militaire memoires opgeleverd, maar koloniale afscheidsromans zijn dun gezaaid.
Alsof de barre werkelijkheid van het geweld een literaire weergave blokkeerde. We
treffen de dekolonisatie dus vooral aan in de autobiografische hoek. A. Alberts'
(1911-1996) relaas ‘Het einde’ uit zijn Namen noemen (1962) is het ultieme verslag
van de scheiding: de geleidelijke uitfasering van het Nederlandse bestuur na de
Japanse inval, eindigend in de befaamde afscheidsscène van drie huilende Madurese
regenten die vanaf de kade de bestuursambtenaren op weg naar hun internering
uitzwaaien. Overigens gaf Alberts, of de uitgever, het boek de ondertitel mee: ‘Zomaar
wat ongewone en openhartige herinneringen aan het verloren paradijs dat
Nederlands-Indië heette’. Die trope van het Indische
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paradijs is opmerkelijk, omdat Alberts zich in zijn stukken in De Groene
Amsterdammer sterk voor de Indonesische onafhankelijkheid had uitgesproken - een
reden om ontslag als koloniaal ambtenaar te nemen en het in de publiciteit zelfs voor
Soekarno op te nemen.22 Scherp zag Alberts de zelfgenoegzaamheid van de
Nederlander in Indië. Die ‘waande zich alleen omgeven door het pantser zijner
gewichtigheden verdiept in zijn eisende en dienende liefde [voor Indië]’. - Een vorm
van appropriatie dus. - ‘Maar ten slotte hoorde hij een ongewoon geluid. Hij keek
op en zag de Indonesiër.’ Alberts had een scherp oog voor de veranderingen in de
wereld. Zo schreef hij in De Groene in 1962 dat Europa door de dekolonisaties en
het eigen narcisme een eiland in de wereld werd.23 Toch had ook hij meer registers,
en hij heeft altijd geweigerd het Nederlandse koloniale bestuur te verketteren. Ook
Alberts had twee harten.
Politiek minder goed te plaatsen was Albert van der Hoogte (1909-1970), die in
december 1946 naar Java kwam en er als officier van justitie werkte.24 Hij schreef
twee romans over de revolutietijd. Het laatste uur (uit 1953) geeft een sombere schets
van de wanorde en de persoonlijke ontreddering van de laatste jaren voor het
Nederlandse vertrek. Een van de krachtigste passages gaat over een gerechtelijk
ambtenaar in zijn vervolging van een groep Javaanse moordenaars, die voor het
executiepeloton eindigen. Van der Hoogte stelt de hamvraag met welk recht en welk
doel deze rampokkers de kogel moesten krijgen. Hij beantwoordt de vraag niet, maar
deze stellen duidt op twijfel en dus op reflectie over het koloniale (on)recht. Toch
houdt de roman door zijn concentratie op de Nederlandse ambtenaar iets koloniaals.
Zoals recensente Elisabeth de Roos opmerkte, is het perspectief eenzijdig en krijgen
de Indonesiërs geen duidelijk profiel, laat staan een geloofwaardig motief voor hun
moord.25 In zijn andere roman, Huis in de nacht, roept Van der Hoogte met nog meer
succes de sfeer van koloniale ontbinding op. Het is een beter boek, veel consistenter
in ritme en toon, evocatiever ook. De uitgeleefde fabrikant Marcus Sybrandy op
Madura is de vleesgeworden afgang van de kolonie. Drinkend in zijn vernielde huis
beziet hij de ambitieuze gerechtelijke ambtenaar, een nieuwkomer, terwijl niemand
op zijn recht zit te wachten en de revolutionaire bendes door de streek marcheren.
‘Alles was dood of kapot. Ook Indië was dood.’26
Postkoloniale romans in strikte zin kun je de boeken van Van der Hoogte niet
noemen. Hij levert geen kritiek op de koloniale verhoudingen, stelt de scheidslijnen
niet ter discussie; hij komt niet verder dan een bijna gelaten cynisme jegens de rotzooi
die Nederland in die jaren in Indië achterlaat - een zwart beeld van chaos, wanhoop,
beschadigde oudgasten en onmachtige nieuwkomers. De romans blijven, om in de
woorden van Beb Vuyk te spreken, boeken ‘van een vreemdeling tegenover
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een vreemd land’.27 Van der Hoogte mijmert over geweld en verlies, niet over de
verschuiving van waarden die de dekolonisatie teweeg kon brengen.

Hella Haasse signeert Oeroeg, 1948.

Ook in Hella Haasse's debuutnovelle Oeroeg (1948), die in essentie ook een
afscheidsverhaal is, ontbreekt de wens tot herziening van de koloniale hiërarchische
verhoudingen. Doordat Haasse (1918-2011) de verhouding tussen de verteller en
zijn Indonesische jeugdvriend Oeroeg centraal stelt, is dit verhaal symbolisch
geworden voor de onderlinge onbereikbaarheid van Indonesiër en Nederlander. De
vraag is of deze erkenning tevens een heroverweging van de koloniale verhoudingen
behelst. De oogst is ambigu, wat tekenend voor de tijd is. Het kan lijken alsof Haasse,
weliswaar in de oriëntaliserende taal van haar tijd, rekenschap aflegt van de
onmogelijkheid van een gelijkwaardige verhouding tussen Nederlander en Indonesiër.
Maar is deze uitleg niet te sterk bepaald door onze huidige blik? Voor hedendaagse
lezers draait de hele novelle om de duistere slotpassage, waarin de verteller toegeeft
dat hij zijn jeugdvriend Oeroeg nooit gekend heeft.
Waarom schreef Hella Haasse Oeroeg? Bij het verschijnen van de novelle als
Boekenweekgeschenk in 1948 sprak zij: ‘Ik hoop, dat “Oeroeg” ertoe moge bijdragen,
dat de verstandhouding tussen de personen over wie ik geschreven heb (Nederlan-
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ders en Javanen) beter worde.’28 Ze zei dit in het midden van het
Indonesisch-Nederlandse conflict. Oeroeg is echter een vreemd verzoeningsgeschrift.
Als het onvermogen tot elkaar kennen centraal staat, hoe kunnen Javanen en
Nederlanders dan ooit tot wederzijds begrip komen? Misschien is die politieke lezing
te zwaarwichtig. In haar autobiografische relaas Zelfportret als legkaart (1954) is
Haasse persoonlijker. Daar schrijft ze dat ze Oeroeg had geschreven uit ‘het heimelijke
schuldgevoel ten aanzien van de Indonesische mens die ik in mijn jeugd heb aanvaard
als décor, als vanzelfsprekend deel van de omgeving, maar die ik niet werkelijk
bewust heb gezien’.29 Ze erkende later hoe ver zij van de Indonesische samenleving
af stond en zelfs hoe ‘koloniaal’ ze nog lang heeft gedacht - hetgeen natuurlijk niet
betekent dat haar gevoelens en observaties niet oprecht zouden zijn.30 Zelfportret als
legkaart maakt duidelijk hoe marginaal Indonesische mensen in Haasse's jeugd waren
geweest. Haar leven speelde zich af in het moderne Nederlandse huishouden, een
bijna perfecte expatcocon, waarin het ‘andere’ vooral bestond uit de witte jongens
van het lyceum. Het witte privilege ligt er dik bovenop.
Wat Haasse's schuldbewustzijn had opgeroepen of wanneer dit besef was ontstaan,
is niet duidelijk. Evenmin wordt helder hoe politiek dat schuldgevoel was. Oeroeg
leest als een parabel van het koloniale onbegrip, maar in hoeverre bevat het boek een
heroverweging van de koloniale verhoudingen? Opvallend is dat de hoofdpersoon
zijn eigen positie niet politiseert. Politiek, dat is wat de nationalisten deden. En
Oeroeg, de onbegrepene, ontwikkelde zich tot nationalist. De novelle gaat echter
niet om die ontwikkeling. Die vormt het decor voor, of is hoogstens een dramatische
illustratie van het onvermogen van de hoofdpersoon om de Inlander te kennen.
Daardoor kan de Indonesische vrijheidsstrijd als een ‘wanordelijke toestand’ worden
beschreven en de koloniale orde zo goed als ongenoemd blijven. De hiërarchische
verhoudingen van het koloniale bestel worden slechts een enkele keer gethematiseerd.
Opvallend is hoe sterk Haasse haar jeugdherinneringen persoonlijk houdt en de
politieke - en daarmee morele - kanten van de koloniale verhoudingen buiten schot
laat. Het gaat om het besef van afstand, dat in de laatste regels nog eens wordt
gedramatiseerd: ‘Ben ik voorgoed een vreemde in het land van mijn geboorte, op de
grond vanwaar ik niet verplant wil zijn?’ Deze zin heeft het bijkomende, nogal wrange
effect te suggereren dat Oeroeg, als Indonesisch vrijheidsstrijder, de verteller van
diens geboortegrond lijkt te stoten. Haasse legt dus in Oeroeg noch in Legkaart
rekenschap af. Als er sprake is van een innere Dekolonisation, dan blijft die toch
heel dicht bij de eigen beleving.31 Voor Haasse spelen de onbereikbaarheid en het
gevoel
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verstoten te zijn, wat ook egocentrisch gelezen kan worden. Daarmee is Oeroeg een
novelle van haar tijd.

Henri Alers: Rubberplantage (1958) en Om een rode of groene merdeka (1956). ‘De macht van
ons blanken mag dan misschien wel tanen, Proos, ons prestige is nog altijd groot’ (uit:
Rubberplantage).

De (vrij spaarzame) recensies in de dagbladen gingen ook nauwelijks in op de
politieke kanten van de novelle. Een recensent prees de tekening van ‘de specifieke
Indische schoolsfeer, de entourage van de onderneming’.32 Anderen hadden het meest
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oog voor de persoonlijke verhoudingen tussen Oeroeg en de verteller - wat natuurlijk
de kern van de novelle vormt. Zelfs de beruchte venijnige bespreking van Tjalie
Robinson in het in Indonesië verschijnende tijdschrift Oriëntatie hield zich meer met
de voorstelling van de twee vrienden bezig dan met het achterliggende
maatschappelijke of politieke bestel.33 Het is duidelijk dat de recensenten het
persoonlijke aspect zwaarder lieten wegen dan de kritiek op de koloniale orde. Het
is onmiskenbaar dat onze bril pas in latere jaren zo politiek is geworden.
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Oost en West
Dekolonisatie betekent afscheid nemen. De meeste romans uit de jaren veertig en
vijftig zijn een verslaglegging, op heel verschillende wijzen, van dat afscheid. Dat
was in de meeste gevallen een solipsistische exercitie. We kunnen ons afvragen,
zonder het probleem afdoend te kunnen beantwoorden, waarom dat zo was. Een van
de sterke kanten van Oeroeg is dat het ons, bedoeld of onbedoeld, bewust maakt van
het autisme van de Nederlandse koloniaal. Dat er proteststemmen klonken, bleef
natuurlijk niet onopgemerkt, maar het antikoloniale discours of zelfs maar het besef
dat de verhoudingen in de wereld met de dekolonisatie drastisch konden veranderen,
kwam maar bij weinigen binnen.
Met de soevereiniteitsoverdracht was de bemoeienis van Nederland met Indonesië
niet afgelopen. De nieuwe relatie leverde literatuur op, waarin de erfenissen van het
koloniale verleden en bespiegelingen over de nieuwe orde een curieuze mengeling
vormden. Een merkwaardige roman, die het midden houdt tussen een avonturenverhaal
en een bespiegeling over de Nederlandse schemertijd in Indonesië, is Rubberplantage
(1958) van H.J.H. Alers (1921-1996), die de betekenisvolle ondertitel draagt: Indische
roman uit de dagen van de grote uittocht.34 Het verhaal gaat over een Nederlandse
employee die in de jaren vijftig op een rubberonderneming in West-Java komt te
werken en verwikkeld raakt in de strijd tussen ondernemers, vakbonden en de
opstandige beweging van de Darul Islam. In een mengeling van ironie en heus
oriëntalisme - de beklemmende natuur, de gevoelde afstand tot de Indonesiërs - geeft
de roman een sterk beeld van de belegerde Nederlandse kolonie in het onafhankelijke
Indonesië. Net als in de romans van Van der Hoogte weten de personages in
Rubberplantage dat de Nederlanders in reservetijd leven. Maar er dringt veel meer
van de Indonesische samenleving in de roman en de gedachtewereld van de
hoofdpersoon door. Dit is niet helemaal verwonderlijk, omdat Alers twee jaar eerder
een studie had geschreven over de politieke krachten in Indonesië. Dat boek, Om
een rode of groene merdeka (1956), getuigde van een zeer geëmancipeerde en
Aziëcentrische kijk op Indonesië.35 Daartegen steekt Rubberplantage een beetje
clichématig af. Alers laat ons zien dat een roman naar andere regels luistert dan een
historische of sociologische analyse.
Een van de weinige romans die zich met de culturele en ideologische, je zou bijna
zeggen discursieve, dimensies van de dekolonisatie bezighielden, is H. van Galen
Lasts President Dramakutra. Dit werk is van alle postkoloniale romans uit de jaren
vijftig ongetwijfeld de meest eigenzinnige. Van Galen Last (1921-1989), die later
de
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bezorger van de correspondentie tussen Du Perron en Ter Braak zou worden, was
op Java geboren en opgegroeid, en was op zijn dertiende naar Nederland gekomen.
Begin jaren vijftig keerde hij kort terug naar zijn geboorteland, in dienst van de
Stichting Culturele Samenwerking (Sticusa). Op basis van die reis schreef hij
Dramakutra, niet een relaas over Indonesië maar over de president van Somalesië,
die een grootse dierentuin voor zijn hoofdstad wil oprichten, en in de rest van het
boek met zijn kabinet over hoop ligt. Hoewel het politieke gekonkel, de ijdelheid
van het staatshoofd en de bestuurlijke problemen van het land Somalesië geïnspireerd
zijn door, of althans lijken te verwijzen naar, de situatie in politiek Jakarta, vond van
Galen Last zijn eerste inspiratie in zijn persoonlijke werkkring en lectuur.
President Dramakutra is veel meer dan een eenvoudige satire op het politieke
bedrijf in een kersvers Indonesië - een soort Nederlandse remake van Evelyn Waughs
Black mischief of Scoop. Van Galen Last is de enige Nederlandse romancier die een
visie op de veranderende wereld in zijn verhaal integreert en zich in het discursieve
wespennest begeeft van Oost versus West en van de complexiteiten van de
postkoloniale relaties en koloniale erfenissen. Zo heeft hij aandacht voor het dilemma
van veel niet-westerse intellectuelen, dat ze door hun opleiding westerse waarden
hadden meegekregen maar zich tevens tegen de koloniale en postkoloniale dominantie
verzetten. Dit komt het sterkst tot uiting in een passage over de toespraak die president
Dramakutra houdt nadat hij een kabinetscoup heeft verijdeld. Ten overstaan van zijn
volk, dat voor de paleistrappen is verzameld, fulmineert de president tegen de
rassenwaan en gewetenloze onderdrukking door de westerling. Van Galen Last, zo
is te lezen in een door hemzelf geannoteerd exemplaar, baseerde zich sterk op de
geschriften van de Indiase historicus K.M. Panikkar, die uitgebreid had geschreven
over de westerse overheersing van Azië.36 Hoewel Van Galen Last ironische afstand
tot alles houdt, lijkt hij begrip te hebben voor het antiwesterse standpunt. Tot slot
laat hij de president zeggen: ‘Diegenen in het Westen die zo graag de spot dreven
met wat hier minder volmaakt zou zijn, hadden niet eens het besef, - de naïevelingen!
- van de spot te drijven met een geestesgesteldheid die zij zelf hadden verwekt.’37
Oftewel: trek het je zelf aan als je vindt dat het hier een rotzooi is. Van Galen Last
is een listig schrijver en laat zich hier als auteur niet zien. Het is immers de mening
van de door hem verzonnen president, zelfs niet meer dan een retorische boutade
van een romanpersonage. Maar wiens mening hij ook verkondigt of verzint, Van
Galen Last demonstreert scherp hoe Oost en West elkaar in dergelijke discussies
omstrengeld hielden. Hij is daarmee een eenzame figuur in de Nederlandse letteren.
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Het werk van Alberts, Van der Hoogte, Haasse, Alers en Van Galen Last komt het
dichtst in de buurt van dekolonisatieliteratuur. Deze auteurs behandelen de tragiek
van scheiding en, in wisselende mate, de problematische erfenis van een koloniaal
verleden. Waar Alberts en Haasse hun affiniteit met en afstand tot de Indonesische
samenleving meten, lijkt Van der Hoogte zich vooral bewust te zijn van de
vervreemding van de westerling in de kolonie, en weten de laatste twee de verhouding
tussen Oost en West, of Indonesië en Nederland, in een nieuwe vorm te gieten.

Johan Fabricius, Schimmenspel (1958). De ondergang van een Javaanse kratoncultuur.

Niet iedereen had een even scherp oog voor de complexiteit van de dekolonisatie.
Johan Fabricius (1899-1981), die ook in Indië was geboren en op zijn veertiende
naar Nederland was gekomen, had al een schrijvend leven achter de rug toen hij in
de oorlogsjaren op de Indische schrijftoer raakte. Eind 1945 trok hij als journalist
naar Java, in het kielzog van de geallieerde herbezetting. Zijn verslag, Hoe ik Indië
terug vond (1947), getuigt van een weinig open oog voor de veranderde verhoudingen,
of zelfs maar voor het lot van de Indonesiërs. Nederlanders, en in mindere mate
Indo-Europeanen, zijn er het slachtoffer van ‘het schuim van een verarmd en hopeloos
gedemoraliseerd Java’.38 Voor Fabricius behield de vooroorlogse wereld zijn
geldigheid. In de decennia na de oorlog en zijn korte verblijf in het revolutionaire
Java heeft hij een reeks boeken over het koloniale Indië en postkoloniale Indonesië
geschreven, te beginnen met het ‘aan de donkere speelgenooten mijner jeugd’
opgedragen Halfbloed (1946), een roman over het Indo-Europese paupermilieu in
Batavia, een roman die zo'n veertig jaar eerder speelde en toen ook geschreven had
kunnen zijn. De stereotypes zijn zo zwaar aangezet en het racistische wereldbeeld
is zo overheersend - zo scheen bij een van de mannelijke figuren, Sjors, ‘de
rasvermenging zich te wreken’ - dat we het boek nu slechts met gêne kunnen lezen.39
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Fabricius' psychologisch meest complete Indische roman is zonder twijfel
Schimmenspel (1958), een relaas over de Javaanse student-danser Raden Mas
Koesoemo
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en zijn Hollandse vrouw Marijke. Hun huwelijk mislukt doordat hij zich niet om de
financiën van zijn gezin bekommert en zij zich daar juist te veel mee bemoeit, en
doordat Koesoemo slechts luistert naar de lokroep van het Javaanse hofleven. Als
Koesoemo naar Java vertrekt om een dansgroep in de kraton van de sultan te leiden,
laat hij zijn vrouw en zoon achter. De zoon, Widjojo, koestert een verlangen naar
Java, maar als hij daar eindelijk arriveert, begin jaren vijftig, treft hij het land in
wanorde en zijn vader in armoede aan. Hij blijkt te veel Nederlander te zijn, en ook
zo beschouwd te worden, om op te gaan in de Javaanse wereld.
Nieuwenhuys was in 1972 redelijk te spreken over de roman. Hij noemt hem
‘ontroerend’ en ‘misschien’ Fabricius' beste boek.40 In tegenstelling tot in sommige
eerdere werken probeert Fabricius hier op zijn manier een consciëntieus beeld van
de Javaanse cultuur en het onafhankelijke Indonesië te geven en het nationalistische
verlangen een plaats te geven. Voor recensent Anne Wadman was Schimmenspel
niet alleen een psychologische, maar ook een politieke roman: ‘Mag men enerzijds
in zijn Indische romans weinig schuldgevoel en weinig kritiek op het vroegere
nationalisme aantreffen, aan de andere kant streeft hij oprecht naar een beter begrip
ten aanzien van het jonge, onstuimige nationalisme, zoals dat in de Repoeblik
Indonesia zo'n wankele en innerlijk tegenstrijdige gestalte heeft gekregen.’41 Op zijn
manier, begrijpen we, deed Fabricius met dit relaas een poging tot dekolonisatie.
Toch staat de roman in veel opzichten met beide benen in het vooroorlogse Indië,
of liever in het vooroorlogse Nederland, met zijn oriëntalistische noties van de
ondoorgrondelijke en vooral onveranderlijke Javaanse tradities. De roman gaat niet
over de verhouding tussen Indonesië en Nederland of zelfs maar over het
vrijheidsstreven, maar over de ondergang van de Javaanse kratoncultuur. Fabricius
herhaalt bovendien zo vaak dat de hoofdpersonen zich niets aan ras gelegen laten
liggen, dat je vermoedt dat zijn eigen wereldbeeld sterk door kleurverschil werd
bepaald. Ras vervangt hij bovendien door diep ingesleten culturele stereotyperingen
die laten zien hoezeer de wereldreiziger Fabricius in culturele schema's dacht, waaraan
hij zich nooit heeft ontworsteld. Het Westen is hier ethisch en abstract, het Oosten
berustend. Dat is niet zonder betekenis. Hij was een immens populair schrijver, wiens
boeken vele herdrukken kregen. Voor de postkoloniale beeldvorming rond Indië en
Indonesië was hij bepalender dan de meesten van zijn schrijvende collega's.
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Tegenstemmen
Dekolonisatie, het deuntje is bekend, betekent een losmaking van alles wat de
koloniale machtsverhoudingen met zich mee hadden gebracht. Het houdt ook in dat
de kolonisator zich losmaakt van de culturele patronen die door het kolonialisme in
het leven zijn geroepen, of in elk geval op deze patronen reflecteert en ze bevraagt.
Dekolonisatie, in meer recente bespiegelingen, is ook gericht op het ‘decentreren’
van Europa en het loslaten van de westerse claims op vooruitgang en moderniteit.
Dat klinkt rijkelijk abstract, maar betekent in wezen dat de culturele en politieke
dominantie wordt bekritiseerd.
Dergelijke visies lijken in de jaren vijftig nog ver weg. Antikoloniale geluiden
klonken slechts gedempt, en als ze al niet uit de verre linkerhoek van de politiek
kwamen, werden ze daartoe gerekend. Een postkoloniaal denker als Frantz Fanon
maakte in Nederland pas veel later furore, hoewel zijn Peau noire, masques blancs
al in 1952 was verschenen. Maar ook andere buitenlandse schrijvers die in deze jaren
postkoloniale kritiek uitten, zoals Aimé Césaire, Albert Memmi, Léopold Senghor,
James Baldwin en Richard Wright, leidden een marginaal bestaan in de Nederlandse
publicistiek. Zo ook Indonesische schrijvers en denkers. Hoewel de Stichting Culturele
Samenwerking (Sticusa) allerlei uitwisselingen met schrijvers uit Indonesië opzette,
kwam hun werk nauwelijks onder ogen van een Nederlands publiek.42 De Nieuwe
Stem was een van de weinige bladen die aandacht schonken aan het werk van de toen
al bekende schrijver Pramoedya Ananta Toer en incidenteel van dichters.43 Ook
Surinaamse stemmen klonken in deze jaren nauwelijks. Kranten en tijdschriften
besteedden amper aandacht aan het culturele en intellectuele leven van koloniale en
postkoloniale migranten.
Het gaat er niet om het Nederlandse literaire leven in de jaren vijftig langs de
meetlat van een recente theoretische of morele agenda te beoordelen. Het is duidelijk
dat de letterkundige cultuur in die jaren niet helemaal voldoet aan de verwachtingen
van de hedendaagse postkoloniale cultuurkritiek. Dat is geen originele of verrassende
observatie, maar het moet gezegd worden. Wat er dan wel was, is veel moeilijker
aan te geven. De lens van het denken over dekolonisatie maakt het in elk geval wel
mogelijk een tijdsgewricht beter te begrijpen. Dat is ingewikkelder dan je misschien
denkt. Ook al heeft het ‘dekoloniale’ denken de laatste decennia opgang gemaakt,
elementen ervan waren al eerder te bespeuren. We bekijken de jaren vijftig dus niet
louter met anachronistische blik.
Bezien we de literaire oogst van de jaren vijftig, dan valt op dat er zeker werd
gereflecteerd op het vertrek en de breuk, en dat er zelfs kritiek werd geleverd op de
kolo-
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niale verhoudingen, maar dat het slechts heel mondjesmaat gebeurde en dat er heel
weinig over de koloniale grondslagen van de eigen cultuur of het eigen denken werd
opgemerkt. De dekolonisatie raakte Nederlandse schrijvers, en misschien Nederlanders
in het algemeen, niet in hun fundamentele waarden. Anders gezegd, uit de
dekolonisatie kwamen eigenlijk weinig impulsen voort om de diep verankerde
wereldbeelden van raciale hiërarchie en ontwikkeling te veranderen. Dat is misschien
niet een opzienbarende, maar wel een belangrijke constatering, omdat we heden ten
dage zo verbaasd zijn dat die waarden nog in leven zijn.

Tjalie Robinson (Jan Boon): ‘De Hollander is op de eerste plaats ordemens.’

Toch vormde de dekolonisatie in de jaren vijftig uitdagingen voor de Nederlandse
cultuur. Deze kwamen ruwweg in twee vormen: door migratie en via politieke
ideologie. Langs die twee lijnen zien we in de jaren vijftig de aanzet ontstaan van
wat je koloniale tegenstemmen zou kunnen noemen. De migratie uit Indonesië was
immers buitengewoon ingrijpend, in de levens van de betrokkenen natuurlijk, maar
ook in de Nederlandse samenleving.
Opvallend genoeg leverde de eerste generatie Indische migranten weinig
intellectuele stemmen die Nederland wakker konden schudden. Niet
verbazingwekkend was de enige echt afwijkende stem uit de kolonie die van Tjalie
Robinson (Jan Boon, 1911-1974), de journalist, verhalenschrijver, identiteitswerker
en bladenmaker. Hij wist als een van de weinigen de Nederlanders een spiegel voor
te houden. Niet alleen in literaire stijl en poëtica bracht hij de Nederlandse letterkunde
in verwarring, maar ook uitte hij zijn ongezouten kritiek op de Nederlandse cultuur
en vooral op haar provincialisme, discriminatoire trekken en gekunstelde literatuur.44
Bovendien hekelde hij de Nederlandse onverschilligheid als het om Indië ging, maar
dat had hij dan weer gemeen met de witte repatrianten.
Zoals zijn biograaf Wim Willems al eens constateerde, ontmaskerde Tjalie
Robinson al vele jaren voor Edward Said de westerse droomvoorstellingen over de
Oriënt.45 Antikoloniaal werd hij nooit; daarvoor was hij en was de Indische gemeen-
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schap te sterk vergroeid met de koloniale ordening. Op veel punten identificeerde
hij zich juist met het kolonialisme, waardoor zijn cultuurkritiek vooral het on-Indische
Holland trof, niet de Hollander in Indië. Gingen zijn verhalenbundels als Tjies (1956)
en Tjoek (1960) (verschenen onder het pseudoniem Vincent Mahieu) over markante
figuren en het Indische leven - ook een vorm van terugkijken -, zijn columns in de
dagbladen, zeker na zijn komst naar Nederland in 1954, getuigden van een kritische
blik op de Nederlandse cultuur, de nostalgie naar Indië en de bitterheid onder veel
‘koloniale diehards’: ‘De Hollander is op de eerste plaats ordemens. Hij heeft zich
in Indonesië ordelijk gedragen of althans, naar de normen van de heersende orde.
Deze orde is in Indonesië altijd veel ruimer geweest dan in Nederland. Vandaar dat
men ernaar terugverlangt. En nu kan het opeens niet meer.’46 Witte expatkolonialen
hadden het echte Indië niet meegemaakt, betoogde hij. Dat bracht een soort cognitieve
dissonantie teweeg, en in elk geval spijt. ‘De meeste Indischgasten hebben van
Indonesië altijd een plaatjesvoorstelling gehad. Men heeft alles gezien, meestal op
een afstand, en men had geen tijd (door te veel arbeid) of geen zin (door een zeker
conservatisme) om ook werkelijk in het plaatje te stappen en het mee te leven.’47 De
Hollander had Indonesië nooit gekend. Wel de vrijheid en gastvrijheid die de kolonie
bood. In Europa wachtten ‘[d]e gesloten deuren. De eindeloze controlesystemen. De
eindeloze beperkingen. Hiervandaan vluchtte de Europeaan naar het Oosten. Daar
bracht hij zijn beschaving, die nu weer op hem terugslaat’ - in de vorm van de Indische
migrant.48 Hard gediscrimineerd werd er in Nederland niet - Tjalie Robinson was
slechts één keer voor monjet uitgescholden - maar gastvrij was het land ook niet. In
Nederland heerste een ‘hotelmentaliteit’.
Werd Tjalie Robinson als een tegenstem gelezen? Hij was ontregelend genoeg in
zijn mening over Nederland, in zijn thematiek en stijl om in literaire quarantaine
geplaatst te worden. Gezaghebbend recensent Kees Fens, die vol lof was voor Tjalie
Robinson, noemde hem onhollands, waarmee hij hem buiten de gewone orde plaatste
en onschadelijk maakte.49 Tjalie Robinson was ‘kroniekschrijver van de kleine Indo’
en zijn ‘typisch Indisch jargon [...] voor de meeste Nederlanders ontoegankelijk’.
Dat schreef Rob Nieuwenhuys, de blonde Indische jongen, die zelf een wat gespannen
positie innam tussen de Indische en de Nederlandse (literaire) wereld.50 Anderen
zagen Tjalie Robinson ook als exoot, maar zonder de lof. Een aankondiging van het
eerste nummer van Tjalie Robinson's tijdschrift Gerilya deed volgens Het parool
‘onrijp, overdreven en zelfs kinderachtig’ aan.51 Dat laatste epitheton was in koloniale
context natuurlijk een bekende trope. Het betekende in elk geval dat Tjalie Robinson
zo niet als onvolgroeid, dan toch als buitenbeen kon worden gezien.
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We kunnen Tjalie Robinsons afkeer van het Nederlandse literaire wereldje misschien
wel begrijpen als een uitvloeisel van zijn literaire opvattingen en maatschappelijke
ervaringen. In literair opzicht verschilde Tjalie Robinson hemelsbreed van welke
andere Indische of koloniale schrijver ook. Zijn uit het leven gegrepen vertellingen
hadden niets van de afstandelijke, ironische of mooidoenerige literatuur van de meeste
Nederlandse schrijvers. Hij bracht zijn persoonlijke poëtica eens als volgt onder
woorden: ‘Het kan me werkelijk niets schelen of de Hollander naar me luisteren wil
of niet. En het interesseert me ook niet of hij leven en denken van den Indo-Europeaan
waarderen en aanvaarden wil. Ik schrijf van mijn, van “ons” (Indisch) leven, zoals
een Eskimo zou schrijven over Eskimoos leven.’52
Toen Tjalie Robinson dit schreef, zat hij nog in Jakarta. Na zijn overkomst naar
Nederland moest hij zich tot de Nederlandse cultuur en literatuur verhouden. Hij
mocht dan links en rechts geprezen worden om zijn verhalen en reportages, hij bleef
toch een buitenbeentje en hij vond nauwelijks aanspraak in het literaire wereldje.53
Zoals de Amsterdamse literatuurhistorica Lisanne Snelders in haar recente proefschrift
heeft betoogd, werden de Indische letteren ‘gecompartimentaliseerd’.54 Dat wil zeggen
dat de witte koloniale letterkunde domineerde en andere stemmen of perspectieven
tot een eigen niche werden veroordeeld. Dat gold voor de eenling Tjalie Robinson,
en vele decennia later ook voor andere Indo-schrijvers. Het is goed te beseffen wat
dat voor de niet-Indische Nederlanders betekende. De verbanning van het afwijkende
naar het balkon van de Nederlandse letterkunde diende ertoe om de Nederlandse
identiteit te bevestigen. Dat daarbij teruggegrepen werd op koloniale mechanismen
en clichés, hebben weinigen beseft. Tjalie Robinson mocht dan aan identiteitspolitiek
(zoals we dat nu noemen) doen, de reacties gaven evenzeer uiting aan een sterke
Nederlandse identiteitspolitiek.

De eeuw van Azië
Indonesië was ondertussen voor de meesten - niet voor Tjalie Robinson - vreemd
gebleven. Schrijvers die de stap naar Indonesië maakten, vinden we vooral onder
wetenschappers en journalisten, Indonesië-watchers die zich qualitate qua met het
land bezighielden. Zij vormen een aparte tak van de Indische letteren. Bijna zonder
uitzondering dateren hun rapportages uit de vroege jaren vijftig, toen de dekolonisatie
nog vers in het geheugen lag en de contacten tussen Indonesië en Nederland nog
intensief waren.
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Frans Goedhart: ‘Ik zou diep ongelukkig zijn, indien ik hier zou moeten leven’. Collectie
Paroolarchief.

Onder de handvol schrijvers die een kijkje kwamen nemen hoe Indonesië het er
na de soevereiniteitsoverdracht van afbracht, waren Marcus van Blankenstein
(1880-1964), die aan Het parool verbonden was, en Frans Goedhart (1904-1990),
Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Geen van beiden was in Indië
opgegroeid, maar beiden hadden ze Indonesië wel al eerder bezocht, Van Blankenstein
in 1928-1929, Goedhart in de revolutietijd. Los van elkaar kwamen zij begin jaren
vijftig terug op uitnodiging van de regering.
Van Blankenstein verplaatst zich in zijn reportages nog het meest in de voetstappen
van eerdere Nederlanders. Hij ziet een minderwaardigheidsgevoel onder ‘de
bevolking’, verbaast zich over de afwezigheid van wrok jegens de Nederlanders en
is blij verrast dat er nog zoveel Nederlands gesproken wordt. Toch keert hij zich
expliciet af van het kolonialisme. Als hij opmerkt dat de bezoekers van het Hotel
des Indes in Jakarta veel gemengder zijn dan vroeger, schrijft hij: ‘Men moet wel
een verstokt koloniaal zijn om dit een achteruitgang te vinden.’55 Voorts heeft hij
veel aandacht voor het geweld, de wanorde en de slechte situatie in het onderwijs.
Op vele momenten kieren de koloniale clichés door het dunne pantser van zijn
postkoloniale correctheid heen. Zo treft hij Bali tot zijn geruststelling als onveranderd
paradijselijk aan. En hoewel hij bij het benoemen van de problemen van het jonge
Indonesië zegt dat hij het verband ‘met vroeger’ wil zien, merkt hij tevens op ‘dat
de tropische mens in het algemeen door het gemakkelijke van het blote bestaan in
zijn warme en vruchtbare wereld, zelden tot een homo oecomicus [sic] heeft kunnen
worden.’56
Goedhart, die tijdens de revolutie vóór de onafhankelijkheid had gepleit en zich
tegen de Nederlandse militaire offensieven had gekeerd, was uitgesprokener, en veel
belerender. In zijn rapportages, verschenen onder de titel Een revolutie op drift, is
hij vooral openhartig ‘ter wille van de Indonesiërs’.57 Opvallend genoeg wil hij juist
over de koloniale erfenissen heen stappen. Hij merkt op dat Indonesiërs ‘ongetwijfeld
honderden redenen [hebben] om de moeilijke toestand in hun land toe te schrijven
aan het verleden, aan de grote tekortkomingen van het Nederlandse
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koloniale regime’, maar het lijkt hem niet verstandig stil te blijven staan bij wat hij
een ‘historische schuldkwestie’ noemt. Wat volgt, is een levendig en vaak ironisch
verslag van zijn ontmoetingen met hooggeplaatste Indonesiërs, die vaak even kritisch
over de heersende situatie zijn als Goedhart zelf. Die laat uiteindelijk tijdens een
persconferentie niet na om de Indonesiërs, in het Nederlands, de oren te wassen over
de internationale pretenties, de slechte economische situatie en de claim op
Nieuw-Guinea. En natuurlijk over de toenaderingen tot het communisme, waartegen
Frans Goedhart zich als Nederlandse sociaal-democraat fel teweerstelde.58 Als één
ding duidelijk werd van deze reis, was het dat Goedhart op rationele en politieke
gronden een keuze voor de Republiek had gemaakt, maar een wezenlijke affiniteit
met het land miste. Aan zijn vrouw Riet schreef hij vanuit Djakarta: ‘Dit is werkelijk
niet te harden. Ik zou diep ongelukkig zijn, indien ik hier zou moeten leven.’59

Wim F. Wertheim en Hetty Wertheim-Gijse Weenink in Zuid-Sumatra, 1931. Particuliere collectie.

Het lijkt erop dat vooral mensen met een progressieve blik poolshoogte kwamen
nemen in Indonesië. Een van de meest uitgesproken stemmen was die van de
Amsterdamse hoogleraar Wim Wertheim (1907-1998). Hoewel een old colonial
hand - hij was voor de oorlog gerechtelijk ambtenaar en hoogleraar aan de
rechtshogeschool in Batavia geweest - had hij zich na de internering resoluut tot de
Indonesische zaak be-
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keerd en zich fel uitgesproken tegen het conservatisme van het Nederlandse gezag
in Indonesië. Genadeloos zette hij de Nederlandse mentaliteit tijdens de herbezetting
van Indonesië neer: ‘...vrijwel iedere ambtenaar, iedere functionaris, iedere militair,
van hoog tot laag [heeft] de neiging [...] zoo veel mogelijk oude verhoudingen te
herstellen, in oude koloniale begrippen te denken, de oude methoden weer in te
voeren.’60 In 1950 publiceerde hij de bundel Herrijzend Azië, waarin hij een sterk
Aziëcentrisch perspectief introduceerde, niet alleen op de geschiedenis, maar ook
op de noodzakelijke ontwikkelingen in de nabije toekomst. Hij was niet alleen kritisch
op het Nederlandse beleid in Indonesië, maar opende de pagina's van het tijdschrift
De Nieuwe Stem voor artikelen over de zuidelijke, emanciperende wereld. Naar zijn
gevoel vaak tevergeefs: Nederland was op dit vlak een ‘woestijn, ontbloot van alle
politiek benul.’61 Zijn indrukken van het ontwakende Azië brachten hem tot theorieën
over emancipatie en ontwikkeling waarmee hij zijn tijdgenoten ver vooruit was. Toch
bleef ook hij gebonden aan het beeld van de westerse modernisering die zich over
de wereld verspreidde. Zo schreef hij: ‘Het Oosten zal zich het Westerse
cultuurpatroon eigen maken in een vorm die is aangepast aan de problematiek van
het Oosten van vandaag.’62
Wertheim was diep geraakt door de dynamiek die de Aziatische emancipatie
losmaakte. ‘Heel Azië leeft in een koorts van verwachting’, schreven hij en zijn
vrouw Hetty in 1953.63 Eenzelfde fascinatie had ook de historicus Jan Romein
(1893-1962). Hij was een van de meest prominente historici van zijn tijd, een
geroyeerd lid van de communistische partij en aanhanger van wereldhistoricus Arnold
Toynbee. In de jaren dertig had hij al eens een brochure geschreven die ‘Het ontwaken
van Azië’ heette en die prompt in Indië verboden werd. Romein en Wertheim
ontmoetten elkaar in 1946, vlak na Wertheims terugkeer uit Indonesië. Er ontstond
onmiddellijk een sterke vriendschap, die uitmondde in een jarenlange samenwerking,
onder meer in de redactie van het culturele en politieke tijdschrift De Nieuwe Stem,
dat Romein al in de laatste bezettingsjaren in Nederland had voorbereid.
Jan Romein en zijn vrouw Annie Romein-Verschoor vertrokken eind 1951 naar
Indonesië om er een half jaar college te geven op de universiteit Gadjah Mada in
Yogyakarta. Jan Romeins lezingen en rapportages bundelde hij in In de ban van
Prambanan (1954).64 Daarin wijst Romein bij herhaling op het geweld van koloniale
regimes en het drama van het Nederlandse militaire optreden. Dit was op zich al
bijzonder - de meeste auteurs maken geen melding van het Nederlandse geweld maar wat Romein uitzonderlijk maakte, was zijn pleidooi voor het ‘afleggen van de
Europese eigendunk’. Het westerse privilege was voor hem een tijdsverschijnsel
geweest, een afwijking van het Algemeen Menselijk Patroon, dat met een opkomend
Azië zou ver-
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dwijnen. In het licht van de huidige maatschappelijke discussies was dit een
vooruitstrevende uitspraak.
Romein werd in Nederland niet door iedereen gewaardeerd. De Waarheid vond
Romeins analyse tekortschieten omdat hij de rol van de Russische revolutie in de
arbeidsverhoudingen veronachtzaamde.65 Verrassender was de kritiek van Henk van
Galen Last, die behalve een roman vooral recensies voor Het parool schreef. Hij zag
Romeins poging tot schuldbekentenis met betrekking tot de koloniale overheersing
als een vorm van ‘sentimentaliteit’, waar niemand mee gediend was. Hij sprak zelfs
van een ‘behoefte tot zelfvernedering voor een Aziatisch publiek, waarvan vele
Europese intellectuelen op het ogenblik blijk geven’.66
Jans echtgenote Annie Romein-Verschoor (1895-1978) schreef ook een boek over
het Indonesische verblijf, Met eigen ogen (1953).67 Waar echtgenoot Jan proza als
een te dik gebreide trui schreef, is haar taal plooibaar, en is de kost wat lichter. Bij
haar geen intellectualistische bespiegelingen over wereldgeschiedenis en de
onvermijdelijke opkomst van Azië, maar meer alledaagse observaties, die daardoor
dichter op de Indonesische werkelijkheid zitten. Net als Aya Zikken, Hella Haasse
en Henk van Galen Last had Annie Romein een beschermde koloniale achtergrond
- ze had van haar elfde tot haar zestiende jaar in Surabaya gewoond, waar haar vader
technicus bij de marine was. ‘Wij leefden niet in Indonesië, wij leefden ernaast’,
schreef ze later in haar memoires.68 In haar reisverslag uit de jaren vijftig is echter
iedere vorm van nostalgie afwezig; ze schrijft zelfs afstandelijk over haar eerdere
jaren op Java. Voorts is Met eigen ogen weliswaar opgezet als een klassiek reisverslag,
met observaties van het leven in Indonesië en met haar eigen kleine
wederwaardigheden, ingeklemd tussen uit- en thuisreis, maar ze doet werkelijk moeite
om zich in de Indonesiërs te verplaatsen en keert zich waar mogelijk tegen elke
rassenwaan en geborneerdheid ten aanzien van de Indonesische pogingen de
problemen van de prille onafhankelijkheid te overwinnen.
Net als haar man Jan laat Annie Romein zien dat welvaartsverschillen niets met
culturele ontwikkeling te maken hebben. Zo schrijft ze: ‘Beschaving is eigenlijk een
vervelend woord. Afgezien van de associaties aan bijvijlen en gladlikken die het
oproept, is het, althans in het enkelvoud niet los te denken van westerse pretenties.’69
Ze heeft oog voor de erfenissen van de koloniale onderontwikkeling, vooral in het
onderwijs. Ook toont zij zich gevoelig voor de mondiale hiërarchieën en het geweld
waarmee de recentelijk onafhankelijke landen gedwongen worden te moderniseren:
‘...je behoort tot wat de Unesco “achtergebleven volken” heeft genoemd (hadden ze
niet liever achter-gehouden moeten zeggen?) en het is de tragiek van je bevrijding,
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dat je om die achterstand in te halen veel, te veel misschien, van je overheersers zal
moeten overnemen.’70 Meest opvallend is wel dat, zelfs als ze een rechtstreekse
aanspreekvorm kiest, haar houding jegens de Indonesiërs en hun ontegenzeggelijke
worsteling om iets van hun land te maken, nergens iets superieurs of ironisch krijgt.

Leiders van de opkomende Derde Wereld op de conferentie in Bandung, april 1955. V.l.n.r.
Jawaharlal Nehru, Kwame Nkrumah, Gamal Abdel Nasser, Soekarno en Josip Broz Tito

Nederlandse postkoloniale cultuur
Ik was benieuwd hoe het vertrek uit Indië zijn weerklank vond in de nieuwe literatuur
van de jaren vijftig. Deze postkoloniale literatuur is al met al een bont geheel van
stemmen, zeker niet onkritisch en zelden expliciet verlangend naar de oude koloniale
orde. Binnen het geheel van de literaire productie zijn de onversneden nostalgieromans
in de minderheid. Het afscheid van Indië was voor veel betrokkenen, vooral voor
degenen die in Indië waren geboren, moeizaam en pijnlijk, maar in de literatuur
komen we nergens een uitgesproken rechtvaardiging van de koloniale verhoudingen
tegen. Noch is er veel wrok te bespeuren om de Indonesische onafhankelijkheid. Dit
roept de vraag op wat er dan wel gebeurde, en hoe de letterkunde past in het bredere
patroon van de cultuur en herinnering in de jaren vijftig. Wat gebeurde er met de
wereldbeelden toen Nederland als koloniale mogendheid op zichzelf werd
teruggeworpen?
Het is maar helemaal de vraag of de literatuur de beste graadmeter is. Ze is slechts
een van de vele manieren waarop een cultuur zich rekenschap geeft van heden en
verleden. De literatuur ontwikkelt haar eigen thematiek en poëtica. Bovendien wordt
het letterkundige klimaat evenzeer bepaald door het retro-lezen, dus door de
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consumptie en echo's van eerder gepubliceerde literatuur. Toch beweegt de literatuur
mee op de trillingen van de tijd.
Misschien was het een naïeve gedachte om iets bijzonders aan te willen treffen.
Het kolonialisme wás immers helemaal niet ten einde. Indië was verlaten, maar de
koloniën in de Caraïben en in Nieuw-Guinea gingen een nieuwe levensfase in, en
mondiaal was er zelfs sprake van een soort hernieuwd koloniaal elan, dat ook wel
de second colonial occupation wordt genoemd.71 Zoals de meeste Europese
mogendheden begonnen te investeren in hun overgebleven koloniën, maakte
Nederland van Nieuw-Guinea een modern koloniaal ontwikkelingsproject. Ook
domineerden Nederlandse bedrijven de Indonesische economie en zij boden nog tot
ver in de jaren vijftig werk voor duizenden Nederlanders. Formal empire maakte
plaats voor informal empire. Dit was geen slechte optie omdat het na de vernielingen
van de vuile oorlog in Indonesië een terugkeer naar het zakendoen betekende. Ook
in de Nederlandse blik op de wereldpolitiek leek het of er niet zoveel was veranderd.
Zo kreeg de conferentie in Bandung in 1955, waar 29 Afrikaanse en Aziatische landen
samenkwamen om zich solidair te verklaren tegen het westerse imperialisme en om
politieke en economische samenwerking te zoeken, in de Nederlandse politiek een
meewarige respons.72 Slechts enkelen, onder wie Wim Wertheim en Jan Romein,
waren wél onder de indruk van de solidariteitsconferentie in Bandung en zagen er
de vooraankondiging van een nieuwe wereldorde in.
Wat kreeg een Nederlander te zien of te horen van Indië of Indonesië? Hoe meet
je de postkoloniale temperatuur van een land? We moeten op zoek naar plaatsen
waar we iets kunnen opvangen van wat de Nederlandse burgers die geen rechtstreekse
banden met Indië hadden, van dat Indië merkten. Bewustzijn, cultuur, identiteit
worden immers bepaald door de stroom van informatie die de mensen bereikt. Op
zoek dus naar de kranten, tijdschriften en schoolboeken. Wat zeggen die ons over
de Nederlandse omgang met het koloniale verleden?
In de eerste plaats kunnen we de mythe opblazen dat Nederland zich niet meer
met Indië of Indonesië bezighield. Er heeft geen jarenlange stilte rond Indië geheerst,
zoals vaak is beweerd.73 Dag in dag uit verschenen er krantenartikelen over Indonesië.
We kunnen de Indonesische en Indische aanwezigheid in de media peilen aan de
hand van het digitale krantenbestand van de Koninklijke Bibliotheek. Onder de term
‘Indonesië’ zien we een stortvloed van artikelen tot pakweg 1958, toen de Nederlandse
bedrijven werden genationaliseerd en de Nederlanders massaal vertrokken. Wel is
over de jaren een sterke daling te zien, van ruim 50.000 in 1950 tot minder dan 10.000
in 1959. (Ter vergelijking: een term als ‘Duitsland’ komt
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20-35.000 maal per jaar voor.) Opvallend genoeg laat de term ‘Indië’ een iets ander
beeld zien: weliswaar ook een neerwaartse trend, in veel lagere frequentie, maar met
een minder sterke daling. Indië sudderde door en was minder afhankelijk van de
politieke actualiteit.

Advertentie voor de bliknasi van Koenvisser.

Wat zo'n statistiek niet zegt, is op welke manier Indië en Indonesië in beeld
kwamen. De meeste aandacht ging naar de politieke ontwikkelingen in Indonesië en
naar de Nederlanders en Nederlandse belangen daar, en voorts steeds vaker naar het
ontsporende conflict over Nieuw-Guinea. Ook het verleden bleef zich opdringen in
talloze discussies over de Japanse bezetting, en in mindere mate over de
dekolonisatieoorlog. Indische organisaties vochten voor de betaling van de
achterstallige salarissen en bij nationale oorlogsherdenkingen was er aandacht voor
de Japanse bezetting.74
Ook via de leestrommels bleef, zij het op een heel andere manier, de koloniale en
postkoloniale wereld de huishoudens binnenkomen, bijvoorbeeld via Libelle, het
populaire damesblad. We zien, willekeurig bladerend, reportages over Anneke
Grönloh, kolonisten in Nieuw-Guinea, een Indische couturier in Parijs, over
prinsessenbezoeken aan de overgebleven koloniën, en als hoogtepunt een serie over
de oorlogsvrijwilliger die uit de oorlog in Indonesië een Indonesische hofdame
meenam. Dit alles gelardeerd met de advertenties voor de bliknasi van Koen Visser,
de boemboes van Conimex, de voetbalsem Slamat Djalan - naar oud-Indonesisch
recept - en de SARONG - de nieuwe girdle-sensatie met kruisvormfront.
Opvallend is dat er in de loop der jaren, tot ver in de jaren zeventig, nauwelijks
een verandering van toon te bespeuren is. Bevoogding is troef en er is sinds de
koloniale dagen weinig veranderd. Indonesië mag dan onafhankelijk zijn, de
verhoudingen in de wereld zijn nagenoeg ongewijzigd. Het is een wereld die nog
intact is, ondanks de Wereldoorlog en het vertrek uit Indië en de halve dekolonisatie
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van de Caraïbische koloniën. De enige inbreuk vormt de migratie van Indische
nieuwkomers, maar de pers ontwikkelt strategieën om de hiërarchie in stand te houden.
Libelle grossiert bijvoorbeeld in tearjerkers. Op meelijwekkende toon wordt de
aankomst van de Indische Nederlanders, liefst in de sneeuw, beschreven. De inhoud
is niet
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onvriendelijk, maar de dappere migrantjes - verkleinwoorden zijn standaardgebruik
- blijven exotische vondelingen.

‘Indo's ga weg’. Soestdijksekade, Den Haag, mei 1958. Foto: Frans Donse.

In schoolboeken - het geweten van de natie - uit de jaren vijftig zien we de
dekolonisatie sterker doorwerken, maar het resultaat is tweeslachtig. Sommige
leerboeken, zoals Wereld in wording uit 1954, merken zonder blozen op dat de
economische toestand van Nederlands Oost-Indië er na 1870 - het jaar waarin de
grote bedrijven zich op Indië stortten - zeer op vooruitging.75 Opvallend is ook de
summiere behandeling van de dekolonisatieoorlog - die natuurlijk niet zo genoemd
wordt. Het rooms-katholieke De gang der mensheid (1953) maakt van de
dekolonisatieoorlog een zaak van politieel optreden nadat onderhandelingen waren
blijven slepen en ‘de invloed van de felle Soekarno steeds groter werd’.76 Daar staat
tegenover dat het Leerboek der algemene en vaderlandse geschiedenis, meegeschreven
door Jan Romein en nog tot 1956 in Groningen én Djakarta uitgegeven, ongezouten
kritiek geeft op de effecten van het Cultuurstelsel. Toch doet datzelfde boek dan
weer zoetsappig en onkritisch over de ‘toenemende zorg der regering ... voor het
onderwijs en de volksgezondheid’ in de laatste decennia van het Nederlandse bewind.
De dekolonisatieoorlog krijgt in de opeenvolgende drukken van het Leerboek wel
een steeds kritischer behandeling - zo wordt de term politionele actie ‘onschuldig’
genoemd - en er is aandacht voor ‘excessen’ van geweld aan beide kanten.77 De
geluiden waren dus gemengd. Wel had de vergoelijkende en rechtvaardigende
behandeling van het kolonialisme uit de schoolboeken van de jaren dertig na de
onafhankelijkheid plaatsgemaakt voor een veel neutraler - maar daarmee onschuldige
- toonzetting. Ook hier zien we de dekolonisatie aan het werk, in de vorm van een
opgeschoonde, quasi-objectieve geschiedenis. Die benadering doet een beetje denken
aan de nasi goreng uit blik. Van de donkere zijde van het kolonialisme wordt
nauwelijks gerept, en van het dekolonisatiedebacle en de Indische migratie is weinig
terug te vinden.
Libelle en schoolboeken zeggen ons niets over literaire dekolonisatie, maar ze
vormen wel het laken en de banden van de postkoloniale literaire biljarttafel. Uit
alles blijkt dat er ondanks het grotendeels onvrijwillige vertrek uit Indië en ondanks
de antiwesterse geluiden uit de zuidelijke wereld het raciale en culturele wereld- en
zelfbeeld overeind was gebleven. In die zin zijn de etnocentrische beeldvorming in
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de Hollandse leesmap, maar bijvoorbeeld ook in misdaadromans die in Indonesië
spelen, zo illustratief.78 Het gaat hier immers om vermaak en spanning, waarbij het
cliché leidend was en de auteurs niet beoogden om zich rekenschap te geven van het
koloniale verleden of postkoloniale heden. Het verlies van Indië had Nederland niet
in de culturele wortels geraakt.
Die werktuigelijke doorwerking van de koloniale hiërarchieën was niet uniek voor
Nederland. Andere Europese landen laten dezelfde dynamiek zien. Toch zien we in
Nederland niet de sterke racialisering van de postkoloniale politiek zoals GrootBrittannië, met de furore van een conservatief politicus als Enoch Powell, te zien
gaf. De politisering en racialisering van het postkoloniale discours hebben uiteindelijk
in Nederland wel plaatsgevonden, maar pas in de laatste decennia en niet toevallig
tegelijk met het stijgende volume van de antikoloniale stem.
Met het inzicht van nu kunnen we zien dat alleen de confrontatie met andere
wereldbeelden werkelijke verandering teweegbrengt. De Indische immigratie leidde
niet tot een confrontatie met Nederlandse waarden - al was dat lokaal wel het geval.79
De angst van de Nederlandse overheid voor de ‘oosterse’ massa-immigratie uit
Indonesië was niet terecht, want de integratie van de Indische migranten, vaak
moeizaam en pijnlijk voor de betrokkenen zelf, verliep bijna wrijvingsloos voor bijna
alle andere Nederlanders.80 De vraag is dan of Nederland een soort Engeland-light
was, als het land dat te klein was en te pragmatisch in zijn kolonialisme om er een
werkelijk imperiale cultuur en een virulent racisme op na te houden, en te bedreven
in het negeren van interne verscheidenheid om de grote immigratiestroom als een
bedreiging van de eigen cultuur te beschouwen? Er ontstond een Indische cultuur,
maar die beet niet, en de rest van Nederland had daar nauwelijks deel aan, behalve
aan de kipsaté, die we nu in elk Hollands café op een ANWB-knooppunt aantreffen.

Herformulering
Heeft deze verkenning ons ergens gebracht? Ze was een poging om via de lens van
het letterkundige leven de contouren te schetsen van het werkelijk bestaande
postkolonialisme van de jaren vijftig. Niet dat van alle Nederlanders, maar in elk
geval dat van een ruime groep schrijvende mensen. Het leek me urgent om de ruimte
tussen het historische en het ethische postkolonialisme te verkennen. Dit mondde uit
in een gecompliceerde oefening, want lezing van de Indische literatuur van die jaren
vanuit het perspectief van de eenentwintigste eeuw, waarin de postkoloniale discus-
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sies niet van de lucht zijn, is een intellectuele worsteling om je iets als ‘dekolonisatie’,
en daarmee de verschillende mogelijke postkolonialismen die daaruit voortkwamen,
voor te stellen.
Het ging er om te verklaren welke wegen voor de postkoloniale literatuur
openstonden. In het verleden is vaak de nadruk gelegd op de stilte die in de jaren
vijftig over Indië en Indonesië neerdaalde - een teken dat Nederland de dekolonisatie
niet werkelijk had omarmd. Maar van een bittere stilte was absoluut geen sprake. De
jaren vijftig waren, in letterkundige en publicitaire zin, bijna net zo ‘Indisch’ als de
voorgaande decennia. Dat leverde een verwarrende variëteit aan stemmen op:
herinneringsromans (Zikken en Nieuwenhuys), afscheidsliteratuur (Van der Hoogte),
neokolonialistische bellettrie (Fabricius), romans over het nieuwe Indonesië (Alers
en Van Galen Last), en reportages van Indonesië-watchers. Zelden was het nostalgie
pur sang, maar nooit was het koloniale verleden afwezig.
Hoe dekoloniseerde de Nederlandse literaire cultuur? In elk geval was er geen
afscheid van Indië. Of juist wel: Indië leefde voort, en doet dat nog steeds, maar wel
in het besef dat het voorbij was. Als er sprake was van nostalgie, dan in de zin van
Svetlana Boym's idee van reflexieve nostalgie: het besef van de onmogelijkheid terug
te keren.81 Dat is een wezenlijk postkoloniale houding. Maar een verantwoording
behelsde deze houding niet. Er werd vooral rekenschap gegeven van het voorbijgaan
van de tijd, niet van de kolonie, haar mechanismen en haar effecten op het Nederlandse
zelf- en wereldbeeld.
Je zou in literatuurwetenschappelijke termen kunnen zeggen: de focalisatie van
de cultuur veranderde nauwelijks. Zo slagen weinig romans erin het perspectief van
Indonesiërs (of Indische Nederlanders) geloofwaardig weer te geven.82 Maria Dermoût
is een van de weinigen die dit in deze jaren frequent en geloofwaardig doet.83 Moderne
Indonesiërs zijn zeldzaam in de Nederlandse literatuur. De hiërarchie bleef daarmee
intact. Uiteraard heeft de marginaliteit van Indonesische personages te maken met
de manier waarop de meeste Indische literatuur tot stand kwam: uit de eigen ervaring,
in de meeste gevallen van alle politiek ontdaan, zodat de koloniale rangordes konden
blijven doorklinken. En daarmee moeten we, ironisch genoeg, instemmen met de zo
zwaar gewogen slotwoorden van Hella Haasse's debuutnovelle Oeroeg: Nederland
had de diepte van Indië nooit gepeild.
Toch moeten we uitkijken het in werkelijkheid bestaande postkolonialisme af te
doen in termen van ‘nog niet’ of, erger, het te reduceren tot een collectieve oefening
in oriëntalistische of weemoedige herbeleving. Wie goed kijkt en leest en zich aan
de zwaartekrachtwerking van de nostalgische reductie onttrekt, ziet wel degelijk de
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scheurtjes in de koloniale orde, de kleine verschuivingen in evenwicht, de twijfels.
Helemaal nieuw was dat overigens niet, want zoals Elleke Boehmer heeft betoogd,
waren die er ook tijdens de late koloniale jaren al.84 Maar de jaren vijftig brachten
wel het besef dat Indië voorbij was. Dat noopte tot reflectie en nieuwe vertelstrategieën
en creëerde zelfs nieuwe taal.
De dekolonisatie is geen lineaire ontwikkeling naar postkoloniale bevrijding. Het
onderzoek naar de jaren vijftig heeft laten zien hoe tegenstrijdig de Nederlandse
postkoloniale conditie is. Hoewel Nederland niet de culturele crisis doormaakte die
in Engeland na de terugtrekking uit zijn wereldrijk plaatsvond, met een virulent
racisme en verzet tegen de postkoloniale migratie, bleek er voor Nederland een
paradoxale omslag in het postkoloniale vat te zitten. De paradox bestond uit enerzijds
de erkenning dat Indië voorbij was - hoe kon men anders - anderzijds een voortbestaan
van de orde die met het kolonialisme was gevormd. In die sfeer kon Zikken dankbaar
zijn voor het koloniale onrecht waar zij van had geprofiteerd, kon Fabricius zijn
schematische wereldbeeld genoegzaam voortzetten, kon Tjalie Robinson zowel
koloniaal als postkoloniaal zijn, kon Bert Alberts uit heimwee schrijven en toch de
dekolonisatie omarmen, kon Hans Alers oriëntalistisch schmieren maar zich in zijn
andere boeken een scherp observator van het moderne Indonesië tonen, kon Van
Galen Last zich verstrikken in de dilemma's van Oost en West voor het jonge
onafhankelijke Indonesië, en konden intellectuelen als Romein en Wertheim zich
als de orakels van het ontwakende Oosten opwerpen, maar toch het ‘westerse
cultuurpatroon’ als norm nemen. De stap naar zelfonderzoek of Indonesiëcentrisme
was heel weinigen gegeven - al kwamen Wertheim, Romein en Van Galen Last wat
dat laatste betreft een heel eind.
Het belangrijkste wat we hieruit kunnen concluderen, is dat er kennelijk de
noodzaak niet toe bestond de eigen koloniale ziel aan een kritische inspectie te
onderwerpen, de eigen culturele en raciale posities te herzien, of de vooroordelen
die de koloniale ervaring onmiskenbaar had gecreëerd, te bevragen. De samenleving,
als zoiets bestaat, of kritische groepen of stemmen in die samenleving, dwongen
geen stellingname af over het kolonialisme, zoals dat in recente jaren wel het geval
is. De conclusie moet zijn, wellicht niet verrassend maar goed om vast te stellen, dat
de dekolonisatie nauwelijks een uitdaging voor de Nederlandse cultuur vormde.
Nergens zien we een aantasting van het zelfbeeld - terwijl er wel degelijk op het
Indische verleden en het Indonesische heden werd gereflecteerd.
We zien in deze jaren dus niet zozeer een ontworsteling van de Nederlandse cultuur
aan haar koloniale cocon, maar een herformulering en in sommige opzichten
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zelfs herwaardering van koloniale patronen. Van een eenvoudige voortzetting van
koloniale denkmanieren was evenmin sprake, wel van doorwerking en transformatie,
waardoor het Indische een soort van mnemonische en ethische gelaagdheid kreeg
die gecompliceerder werd naarmate de tijd voortschreed. Dát is dus ook dekolonisatie.
Dat is een fascinerende constatering. De koloniale wereld kromp, maar de Nederlandse
orde, die ook een raciale orde was, bleef in veel opzichten intact.
In haar inaugurele rede betoogde Pamela Pattynama dat Indië, dat onherroepelijk
verleden tijd is, in de literatuur of, zoals zij zegt, ‘in de evocatieve kracht van de taal’
voortleeft.85 Die taal, dat archief van woorden, zinnen, klanken, beelden, heeft ons
gevormd en vormt ons nog steeds. Dat lijkt een conservatief en in essentie statisch
mechanisme, alsof beelden ooit zijn vastgelegd en altijd dezelfde boodschap uitdragen,
maar de werkelijkheid is ingewikkelder. Niet alleen een onveranderlijk ‘Indië’ uit
de koloniale ervaring, maar ook de Indië's van de dekolonisatie hebben onze
postkoloniale conditie bepaald. De letterkunde van de jaren vijftig vormt een
bouwsteen in ons culturele geheugen. Het koloniale denken muteerde in een
postkoloniaal denken. Dat droeg vele sporen van de voorgaande periode, maar
verenigde in zich ook alle tweeslachtigheden die een historische band met Indië en
een soort van acceptatie van het onvermijdelijke afscheid oproepen. Er kwamen
nieuwe woorden, zoals nostalgie, dekolonisatie en onafhankelijkheid, die het
voorbijgaande aangaven, maar de echo's van de oude koloniale orde klonken
misschien sterker door, in de evocatie van de natuur en de natuurlijk aanvoelende
raciale hiërarchie. Daarmee vormen de jaren vijftig ook een spiegel, omdat zij onze
hybride postkoloniale hoedanigheid terugkaatsen. Hoe ver staan we af van de
schrijvende en lezende Nederlander in, pakweg, 1956? We dekoloniseren, maar
dekoloniseren niet. Als u begrijpt wat ik bedoel.
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[Nummer 2]
Redactioneel
De redactie van ons tijdschrift werd in maart 2019 uitgebreid met Arnoud Arps, die
in onze kring geen onbekende is. Hij is aan de Universiteit van Amsterdam bezig
met een promotieonderzoek naar hoe het geweld tijdens de Indonesische
onafhankelijkheidsoorlog door middel van Indonesische populaire cultuur wordt
herinnerd. Wij heten hem van harte welkom.
Op 15 maart 2019 overleed de dichteres Patty Scholten, die we kennen dankzij
haar bundel Een tuil zeeanemonen (2000), gedichten over Rumphius, de blinde ziener
van Ambon. Peter van Zonneveld herdacht haar in een ‘In memoriam’.
Deze aflevering bevat een drietal teksten van de lezingen, uitgesproken op vrijdag
15 juni 2018 over het thema ‘De Grote Vijf en Indië’. Olf Praamstra belichtte toen
de Indische jaren van Gerard Reve, Tom Phijffer besprak Willem Frederik Hermans
als toerist in Indië, en Onno Blom voerde het woord over Jan Wolkers als Indisch
auteur. De bijdrage van Aleid Truijens over Hella S. Haasse en Indië zal worden
verwerkt in haar biografie over Haasse. Peter van Zonneveld schetste de context van
het verhaal ‘Wat gebeurde er met sergeant Massuro?’ uit de bundel De versierde
mens (1957) van Harry Mulisch. Zijn betoog was grotendeels gebaseerd op zijn
artikel ‘Nieuw-Guinea in de literatuur. Een andere visie op het kolonialisme’,
opgenomen in de bundel Van Oost tot West. Koloniale en post-koloniale literatuur
in het Nederlands, onder redactie van Eep Francken en Peter van Zonneveld, Semaian
12, Leiden 1995, p. 1-17.
De eerstvolgende lezingenmiddag is die van 14 juni 2019. Nadere informatie
achterin deze aflevering. De gegevens over de Derde Indische Letteren Lezing, die
in september zal worden gehouden, worden nog nader bekend gemaakt.
Op zondag 3 november houden we ons jaarlijks symposium op Bronbeek. Het
thema is ditmaal: ‘De Indonesische stem’. Het programma zult u in de in de volgende
aflevering van Indische Letteren kunnen aantreffen.
Wij wensen u veel leesplezier.
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Rumphius en de stok
In memoriam Patty Scholten (1946-2019)
Peter van Zonneveld
Op vrijdag 22 maart 2919 is Patty Klein begraven. Als dichteres was ze in onze
Werkgroep bekend als Patty Scholten, maar onder haar eigen naam schreef ze meer
dan vijftig jaar teksten van stripverhalen. Leuk, lief, hartelijk, spontaan, humoristisch,
en met een overweldigende creativiteit. In de wereld van het stripverhaal werd ze
geëerd als grande dame. Haar literaire werk - ze schreef bij voorkeur sonnetten getuigt van een grote vormvastheid. Met haar bolle gezicht en haar blonde krullen
deed ze me vooral denken aan tante Pollewop, de echtgenote van Pa Pinkelman. Die
smeerde ook graag broodjes, net als zij.
Het moet ruim twintig jaar geleden zijn dat ze me opbelde met het verzoek of ik
haar gedichten wilde lezen. Ze had een bundel samengesteld over Rumphius, de
blinde ziener van Ambon, die in de zeventiende eeuw de flora en fauna van de
Molukken op voorbeeldige wijze in kaart had gebracht. Ik kende haar naam nog niet
en was verrast toen ik die gedichten onder ogen kreeg. Daarom nam ik ze mee naar
de oude Rob Nieuwenhuys, de nestor van de Indische literatuur. Hij las er een paar,
keek me aan en zei: ‘Godverdomme, dát is poëzie!’ Kort daarna is hij overleden.
Patty straalde toen ik haar liet weten wat hij ervan vond.
In 2000 verscheen haar bundel Een tuil zeeanemonen, met gedichten over het leven
van Rumphius, over de dieren en planten die hij beschreef, en over haar eigen reis
naar de Molukken. Hij vormt voor mij een hoogtepunt in de Indische poëzie. Dat
leven van Rumphius ging, zoals bekend, niet over rozen: hij werd blind, hij verloor
zijn vrouw Susanna bij een aardbeving, zijn geschriften en tekeningen gingen verloren,
maar gelukkig waren er kopieën gemaakt. Een van de meest indringende verzen is
‘Flos Susannae’:
De mooiste vlinder is de orchidee.
En deze vlinder, in de vlucht gevangen,
voorgoed aan blad en stengel opgehangen,
is hagelwit; de vleugels van een fee.
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Of beter nog, een witte negligé,
wijd golvend en de rand omzoomd met lange
frivole franje, teken van verlangen
naar wild en nachtelijk plezier voor twee.
Alleen de bijen komen snoepen, overdag.
En Rumphius maakt, voor zijn Kruiden-boeken
van haar bedeesde schoonheid een verslag.
Zijn pas gestorven vrouw was ooit de vinder
en wees hem deze bloem bij 't planten zoeken.
Hij noemt de bloem Susanna, naar zijn vlinder.

Dankzij deze gedichten zijn we bevriend geraakt. We waren beiden op Ambon en
Saparua geweest, en hadden daar allebei van de wereld boven en onder water genoten.
Uit een expeditie van 1990 was gebleken, dat bijna alles wat Rumphius beschreven
had, op de Molukken nog was terug te vinden. Ik nodigde haar uit om op
bijeenkomsten van onze Werkgroep uit haar werk voor te dragen, zoals op het aan
Rob Nieuwenhuys gewijde symposium op Bronbeek in 2000 en op de speciaal aan
Rumphius gewijde lezingenmiddag, die in 2006 in Leiden werd gehouden.

Patty Scholten. Foto: Peter van Zonneveld, 2012.

Geleidelijk aan kwam ik erachter dat zij niet alleen talloze mooie, leuke, hilarische
gedichten over planten en dieren en andere onderwerpen heeft gemaakt, maar dat zij
als tekstschrijver in de wereld van het stripverhaal bepaald geen onbekende was.
Nog in februari van dit jaar werd ze benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw.
De laatste tijd was haar gezondheid sterk achteruitgegaan. In 2018 werd ze getroffen
door een ernstige hersenbe-
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schadiging, waardoor ze nauwelijks kon praten. Toen ik haar vorige zomer in het
ziekenhuis bezocht, glimlachte ze van herkenning, maar spreken kon ze niet. Tot ik
de naam ‘Rumphius’ noemde. Tot mijn grote verrassing zei ze die opeens na.
Vervolgens kwam ze in een verpleeghuis terecht. Er waren positieve momenten,
maar ook aanvallen van woede en verdriet, omdat ze zo gehandicapt was. In die zin
werd de dood op 15 maart een verlossing.
In de Hervormde kerk van Renkum werden getuigenissen van dierbaren
voorgelezen, afgewisseld met haar favoriete muziek. De dichter Jos van Hest droeg
een van haar verzen voor. Op haar kist lagen niet alleen bloemen, maar ook schelpen.
Van Ambon? Ze werd ter aarde besteld op de natuurbegraafplaats Heidepol bij
Arnhem. Terwijl de kist langzaam omlaag zakte, moest ik opeens denken aan een
van de gedichten uit haar Rumphiusbundel. Het heet ‘De stok’ en het gaat over een
eendenhoeder die in de sawa staat, met een hoed op. Urenlang houdt hij zijn eenden
in de gaten.
En moet hij weg, dan plant hij eerst zijn stok
in 't nat. De eenden zwemmen er omheen,
en doen alsof hun herder nooit vertrok.
Een knuffellapje tegen het gemis.
Ik denk aan Rumphius, al eeuwen heen
en ik zwem rond zijn stok, of hij het is.

Patty Scholten ligt in haar graf, maar haar werk blijft overeind als een stok waar je
omheen kunt zwemmen, een maatstaf, een ijkpunt voor wie van sonnetten houdt, en
een dierbare herinnering.
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De Indische jaren van Gerard Reve
Olf Praamstra
Toen in augustus 1996 de dienstplicht werd afgeschaft en de laatste dienstplichtigen
afzwaaiden, besloot het ANP enkele bekende Nederlanders naar hun ervaringen als
dienstplichtig militair te vragen. Een van hen was Gerard Reve. Hoe had hij zijn
diensttijd doorgebracht? Tijdens het interview was ook Reve's vriend Joop
Schafthuizen aanwezig. Het leidde tot het volgende persbericht:
DEN HAAG, 17 AUG. Gerard Reve heeft in de jaren veertig als
dienstplichtig kapitein gediend in wat toen nog ‘Ons Indië’ heette verklaart de schrijver naar aanleiding van de opheffing van de dienstplicht
deze maand.
Volgens zijn levenspartner Joop Schafthuizen (‘Matroos Vos’) heeft de
volksschrijver daar zeker iets aan gehad. ‘Hij is daar een man geworden’.
Reve: ‘Ik heb heel veel aan mijn diensttijd gehad. Je moet je schikken in
primitieve omstandigheden. Je leert improviseren, jezelf te redden met
weinig water en voedsel. Jammer vind ik wel dat er verschrikkelijk weinig
werd gedaan aan vorming van die jonge jongens.’
Reve's meest ingrijpende ervaring was een mortieraanval van ‘de zogenaamde vijand’.
Op Sumatra, waar Reve leiding gaf aan een artilleriegroep, was het relatief rustig,
maar op een dag kwamen Reve en zijn mannen onder vuur te liggen van Indonesische
vrijheidsstrijders. De veldkeuken kreeg een voltreffer. ‘Een ramp, dat begrijpt u toch
zeker wel, want in de oorlog draait alles om eten. Al onze potten en pannen waren
kapot.’ Reve gaf opdracht de vijand ‘uit te rekenen’. ‘Dan stuur je twee man de boom
in om met een driehoeksmeting de positie van de vijand te bepalen. Vervolgens schiet
je een granaat erachter, de tweede ervoor, en de derde erbovenop.’ Dagen later is
Reve gaan kijken. ‘Stapeltjes kleding, lijken in ontbinding. Vreselijk, maar je moet
het van je afzetten. Als je jong bent, lukt dat ook beter dan als vieze oude man van
boven de dertig. Als ze maar niet zo stom waren geweest om op ons
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te schieten.’ Een ding weet de schrijver zeker: ‘Oorlog is een primitief bedrijf, maar
pacifisme is niets waard’.1

NRC Handelsblad, 17 augustus 1996.

Verschillende landelijke en regionale dagbladen namen het bericht over, waaronder
NRC Handelsblad en Trouw.2 Maar hun lezers voelden nattigheid, met als gevolg
dat het ANP nader onderzoek deed en erachter kwam dat het hele verhaal verzonnen
was.3 De redactie nam de zaak hoog op en vroeg Reve om commentaar, die
onmiddellijk toegaf dat het niet waar was.4 Hij begreep niet waar het ANP zich druk
om maakte: ‘Ik vertel wat er bij me opkomt, wat ik voor me zie. Of het waar is, maakt
toch geen moer uit?’ Voor de journalist had hij nog een paar opbeurende woorden:
‘U wordt toch niet ontslagen, hoop ik? U verzint er maar iets op hoor. Ik zou zeggen:
Moedig voorwaarts!’5 Precies een week na het bericht stuurde het ANP een rectificatie,
die ook door kranten die het eerdere bericht niet hadden gepubliceerd, werd
overgenomen. Bij sommige was er zelfs sprake van enig leedvermaak.6
Het was natuurlijk ook dom om dit verhaal van Reve te geloven. Hij fabuleerde
al jaren over zijn Indische diensttijd en het verhaal over de voltreffer in de veldkeuken
was twintig jaar oud. Toen was er al op gewezen dat dit niet kon kloppen. Reve was
ten tijde van de politionele acties niet in Indië geweest, maar werkte in die jaren als
journalist voor Het Parool.
In 1996 kwam er een einde aan deze mythe, die door Reve toen al bijna dertig jaar
in stand werd gehouden. Maar waarom Reve dit verhaal over zijn Indische avontuur
had verzonnen, vroeg de journalist van het ANP niet. Wat bracht hem ertoe en hoe
varieerde hij in de loop van de jaren op dit thema? En welke rol speelt het in zijn
werk?
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Het begin van de mythe
De eerste keer dat Reve in het openbaar naar zijn optreden in Indië verwijst, is in
een brief, gedateerd 5 december 1967, aan de redacteur van Stripschrift, een
maandblad gewijd aan strips uit binnen- en buitenland. In deze brief uit Reve zijn
bewondering voor dit genre, dat naar zijn mening altijd volstrekt seksloos is, behalve
dan dat er altijd jongens in voorkomen die gemarteld worden om ze tot een bekentenis
te dwingen. Dat herinnert hem aan zijn jaren bij de politie in Indië:
Toen ik in Indië bij de Politie was - U weet zelf wel, dat het daar een heel
andere wereld was, & is, dan hier - legden we vaak jonge nozems & diefjes
over de knie, & bezigden de wapenstok op hun gespannen korte broekjes,
tot de waarheid (en de waterlanders) te voorschijn kwamen. Toch was dit
gevaarlijk, want vreemde, overweldigende gevoelens kwamen daarbij op,
van onverzadigbare wreedheid, maar ook van diepe hartstochtelijke
tederheid jegens de huilende, spartelende & van angst zwetende Jongen.7
Opmerkelijk is dat in dit eerste bericht al sprake is van het martelen van jongens,
waardoor bij de auteur hartstochtelijke gevoelens worden opgewekt. Het zou een
blijvend element worden in Reve's werk, ook in zijn Indische mythe.
Een paar maanden later komt hij terug op zijn Indische verleden in een polemiek
met Piet Nak in de Leeuwarder Courant - Reve woont op dat moment in Friesland.
Deze polemiek haalde overigens ook de landelijke pers. Piet Nak was voorzitter van
het Comité-Vietnam dat protesteerde tegen de aanwezigheid van de Verenigde Staten
in Vietnam en dat sympathiek stond tegenover de communisten van de Viet-Cong.
Reve was een fel tegenstander van de Viet-Cong - de ‘communistische terreur’ van
de ‘oorlogsmisdadiger’ Ho Tsjih Minh - en veegde de vloer aan met Piet Nak en zijn
comité. In deze polemiek mengde zich een zekere ‘d. V’ te Terschelling, die schreef
dat als Reve een Amerikaan was geweest, hij zich zeker als vrijwilliger aangemeld
zou hebben, maar even zeker zou zijn afgewezen: een zinspeling op Reve's openlijk
beleden homoseksualiteit.8 Voor Reve was het aanleiding om van de Indische politie
over te stappen op het Indische leger, waar hij zich tijdens de politionele acties had
onderscheiden:
Op de ontboezeming van de zich achter intitalen verbergende ‘d. V’ te
Terschelling, over mijn al dan niet geschikt zijn voor de militaire dienst,
kan ik hem mededelen dat ik in ons (door evenzovele rode honden zo
smadelijk verkwanselde)
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Indië, eerst bij het Korps Fuseliers, daarna bij het Korps Pontonniers en
tenslotte, wegens een ook thans nog niet geheel herstelde beenwond
(waarvoor ik mij had kunnen laten afkeuren, als ik gewild had) bij de
Militaire Politie mijn plicht jegens Koningin en Vaderland ‘op voorbeeldige
wijze’, zoals mijn getuigschrift zegt, heb vervuld. Hoe zou ik anders, en
nog wel op persoonlijke voorspraak van de al te vroeg heengegane generaal
Spoor, slechts enkele weken voor het ingaan van mijn groot verlof, zijn
bevorderd?
Reve had tot het uiterste voor Nederland gestreden. ‘Alleen iemand met platvoeten,
die elke haar op de borst mist, en die begint te huilen als hij een geweer ziet, kan
zulke laffe onzin uitbraken als ‘d. V’.9

Leeuwarder Courant, 16 maart 1968.

Reve's politieke uitlatingen gaven aanleiding tot veel reacties, maar op zijn Indische
verleden ging niemand in.10 Van nu af aan zouden fantasieën over zijn diensttijd in
Indië deel uitmaken van zijn biografie. Soms verwees hij ernaar in zijn
privé-correspondentie, zoals in een brief aan een Indische jongen die bij hem op
bezoek zou komen. Gedetailleerd beschrijft Reve hoe hij in dienst van de Militaire
Politie samen met een vriend gearresteerde jongens martelde.11 Maar ook in het
openbaar komt hij er regelmatig op terug. Samen met zijn vriend Teigetje (Willem
Bruno van Albeda) flanst hij het verhaal in elkaar dat hij als luitenant in
Nederlands-Indië heeft gediend. Om de geloofwaardigheid ervan kracht bij te zetten
laat Reve zich fotograferen in het tropenuniform, dat hij voor de literaire manifestatie
Poëzie in Carré had laten maken. In oktober 1969 wordt dit levensverhaal, zonder
de foto, gepubliceerd in het aan hem gewijde extra-nummer van Dialoog, tijdschrift
voor homofilie en maatschappij, ondertekend door W.B. van Albeda.12 Hierin tooit
hij zich met de titel van ‘Markies’ en dicht hij zichzelf een heldhaftig optreden toe
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tijdens zijn Indische diensttijd, waarvoor hij twee keer onderscheiden werd. Maar
aan zijn roemrijke loopbaan als officier komt een einde doordat hij tedere gevoelens
ontwikkelde voor een Javaanse prins:
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Omslag van G.K. van het Reve, Les Soirs (1970). Collectie Universiteitsbibliotheek Leiden.

Flaptekst van G.K. van het Reve, Les Soirs (1970). Collectie Universiteitsbibliotheek Leiden.

Als de prins, in het republikeinse kamp teruggekeerd, van verraad verdacht,
tot zelfmoord is gedwongen, trekt de jonge, kortelings tot de rang van
kapitein bevorderde officier, ondanks hallucinerende koortsen, geheel
alleen door de linies om aan de geliefde dode de laatste eer te bewijzen
en voor het vijandelijke prinselijke hof diens onschuld te bepleiten.
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Bij zijn terugkeer werd Reve gearresteerd en wegens landverraad veroordeeld tot
zeven jaar gevangenisstraf. In de gevangenis schreef hij vervolgens De avonden
(1947).13
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Hoewel verschillende kranten aandacht besteden aan dit nummer van Dialoog,
reageert niemand op dit gefictionaliseerde levensverhaal. Evenmin gebeurt dat als
hij een verkorte versie ervan publiceert op de flaptekst van de Franse vertaling van
De avonden, die in 1970 verschijnt.14

Indië als ideale achtergrond
Hoe kwam Reve op het idee om zich een leven als Indische militair toe te eigenen?
Volgens Guus van Bladel was híj daarvoor verantwoordelijk. Reve had de in Weert
wonende Van Bladel in november 1967 leren kennen. Zij zouden goed bevriend
raken, al hadden ze geen seksuele relatie. Van Bladel bood Reve rust en zekerheid
in woelige tijden en wist hem zelfs over te halen om begin 1972 in Weert te komen
wonen.15 Al bij hun eerste ontmoeting, denkt Van Bladel, moet hij Reve verteld
hebben over zijn jaren bij de marine, die hij begin jaren vijftig doorbracht op
Nieuw-Guinea, waar hij de nodige avonturen beleefde. Volgens hem zoog Reve die
verhalen op en verwerkte hij ze in zijn eigen fictieve Indische jaren.16
Reve zal ongetwijfeld met belangstelling naar de verhalen van Van Bladel hebben
geluisterd, maar voor zijn fantasieën over Indië had hij die niet nodig. Ze bestonden
al voordat hij hem leerde kennen. In Nader tot U (1966) paraderen ‘jonge, mooie
Indonesische kommandoos’ die als slaven dranken en voedsel moeten opdienen.17
Bovendien stond eind jaren zestig Indië in het brandpunt van de belangstelling. Op
17 januari 1969 sprak de psycholoog en Indië-veteraan J.E. Hueting (1927-2018) op
de televisie openlijk over oorlogsmisdaden van Nederlandse militairen tijdens de
politionele acties in Nederlands-Indië. Hij had gruwelijke dingen meegemaakt, zoals
het met mitrailleurvuur doorzeven van kampongs, het martelen van gevangenen en
niets en niemand ontziende wraakacties. Het ging daarbij volgens hem niet om
uitzonderingen, maar om van hogerhand verordonneerd en structureel gedrag. Het
optreden van Hueting zorgde voor enorme opschudding en zijn bekentenissen zijn
ook nu nog actueel.18
De verklaringen van Hueting moeten Reve hebben geprikkeld. In zijn
homo-erotische verhalen speelt het martelen van jongens immers een essentiële rol,
en nu kreeg hij daarvoor een ideale achtergrond. Toen Reve in 1972 voor het eerst
sinds zes jaar nieuw werk publiceerde, gebruikte hij ook een nieuwe literaire vorm:
het vertellen van verhalen aan zijn geliefde Woelrat (Henk van Manen), die evenals
hijzelf opgewonden raakte van zijn expliciete, sadistische beschrijvingen.19 Voor
Reve
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was het een bevrijding dat hij deze fantasieën openlijk kon uiten. Na een lange periode
van moeizaam ploeteren had hij het juiste spoor en de juiste toon gevonden.20 Hij
schrijft hierna het ene boek na het andere: vanaf 1972 verschijnt er ongeveer elk jaar
een nieuwe Reve.
In De taal der liefde (1972) komen twee fragmenten voor die in Indië spelen en
waarin beide keren sprake is van het martelen van gevangenen. Reve had als marinier
de hele veldtocht tegen het Indonesische leger, tot in Djokja toe, meegemaakt, maar
nadat zijn knie was stukgeschoten door een dumdumkogel, had hij in de rang van
luitenant de overstap gemaakt naar de Militaire Politie. In die positie werd er door
hem samen met zijn ondergeschikten naar hartenlust gemarteld, niet alleen Indonesiërs
maar ook Indo-Europeanen trof dit lot. De gedetailleerde beschrijvingen hebben een
homoseksuele inslag en dienen slechts één doel: het verhogen van seksueel genot.21

‘Thuisfront’
Tijdens het schrijven aan De taal der liefde ontstond bij Reve de wens om meer te
doen met zijn Indische fantasieën. Aan Josine Meyer schrijft hij dat hij nadenkt over
verschillende projecten, zoals zijn ‘Indische militaire memoires’.22 Een half jaar later
gaat hij daar in een interview met Het Parool dieper op in. Het zou een roman worden
over mijn Indische jaren, kort na de oorlog op Sumatra met de mariniers.
Ik heb daar eigenlijk niets meegemaakt, behalve die prachtige natuur en
die lieve mensen. Ik was daar van begin 1946 tot midden '47. Geen dag
ziek geweest. Mensen vragen wel eens naar mijn bronnen, maar het zijn
gewoon mijn eigen bronnen. We zijn daar geland, maar de zware artillerie
is nooit het binnenland in gekomen. Half in het moeras gezakt en dan zag
je uit de vizieren geraniums groeien. Er werd geweldig gekankerd, iedereen
was diep ongelukkig als ze niet die verschrikkelijke aardappelpuree in blik
uit Nederland konden vreten. En verder was je aangewezen op whisky, en
dan die duizenden kratten met lauwe, jonge jenever.23
Die roman is er niet gekomen, maar vijf jaar later heeft hij dit idee uitgewerkt in het
verhaal ‘Thuisfront’ voor Hollands Diep, een nieuw Nederlands cultureel tijdschrift,
waaraan alle grote namen uit de Nederlandse letterkunde meewerkten. Desondanks
ging het door gebrek aan voldoende abonnees al na twee jaar te gronde.
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In dit verhaal vertelt Reve hoe hij en zijn manschappen op 28 maart 1946 werden
ontscheept op de Noordkust van Sumatra. Na een helse tocht van twee weken door
de mangrovekust, waarbij ze tien procent van hun artillerie kwijtraakten, bereikten
ze vaste grond. Hier legerden zij zich in afwachting van nadere instructies. Reve:
In de avond gingen de gesprekken, zelfs in het oerwoud, over God, de zin
van het heelal en de kwaliteit van het eten. Er was een overvloed aan
tweeërlei tienliter blikken: de goudgele gevuld met puree van bintjes, de
lichtblauwe met doodgekookte in een afzichtelijke melksaus zwevende
bloemkool. De aanzienlijke voorraden lauwe jenever hadden ons allen
daarbij de genadeslag kunnen toebrengen als ik haar niet streng had
gerantsoeneerd.
Het Indonesische eten, dat volop bij de plaatselijke bevolking te koop was, werd
alleen door de verteller en enkele van zijn mede-officieren gegeten. De keren dat hij
zijn manschappen ertoe had kunnen bewegen het te proeven, waren steevast geëindigd
in gevloek en het wegwerpen van het voedsel onder de uitroep: ‘Die rotzooi vreet ik
niet.’ Behalve over eten, het heelal en God gingen de gesprekken soms ook over
ethische vragen:
Mocht men een krijgsgevangene martelen, indien van de daarvoor te
verkrijgen inlichtingen bijvoorbeeld het behoud van een eigen omsingelde
patroelje afhing? Ik nam niet of nauwelijks aan het gesprek deel, maar had
wel ten zeerste mijn eigen gedachten. Ja, als het mogelijk ware, een mooie
Indische soldatenjongen uit liefde en verliefdheid, in uiterste aanbidding
en tederheid, als het ware koesterend, te martelen! Maar zoiets kon
natuurlijk nooit: het was de kwadratuur van de cirkel, waar ik niet uitkwam.
Intussen steeg de spanning. Tegenover de Nederlanders lag de vijand, maar beide
partijen hielden zich stil, totdat een week nadat zij zich daar gelegerd hadden, vanuit
het vijandelijke kamp geschoten werd. Veel had het niet om het lijf:
Slechts één projektiel trof doel, maar viel dan ook op onze veldkeuken,
om middenin een ijzeren stapelkast te ontploffen. Niemand werd gewond,
maar van de keukeninventaris was vrijwel niets over. In materieel opzicht
had nauwlijks iets ons zwaarder kunnen treffen: geen pan, geen bord, geen
kooktoestel was nog te gebruiken of op te lappen.
De soldaten waren buiten zichzelf van woede en namen wraak. De positie van de
vijand werd nauwkeurig uitgerekend en in een veertig minuten durende beschieting
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werd de tegenstander totaal vernietigd. Toen de verteller en zijn manschappen enkele
dagen later gingen kijken, was er van het vijandelijke kampement niets meer over:
Er bevond zich geen enkel teken meer van menselijk leven, maar wel vele
sporen daarvan in de vorm van ontelbare, deels reeds verteerde flarden
van khaki kleding en van lederen riemen en tassen, mensentanden, stukken
schedel, plukken haar, door het granaatgeweld platgeslagen blikken
drinkbekers en, merkwaardigerwijze weinig beschadigd, een naakt houten
beeldje dat kennelijk een godheid voorstelde en waarvan, voordat ik het
kon verhinderen, de moedigste onzer soldaten maar vast begon de manlijke
roede met zijn geweerkolf af te slaan.
Afgezien van de verteller was er niemand die nog aan ethiek en de gesprekken in de
tropennacht dacht.24

Story
Intussen werkte Reve gestaag verder aan zijn fictieve biografie. In Een circusjongen
(1975) nam hij een iets gewijzigde vertaling op van de flaptekst die vijf jaar eerder
bij de Franse vertaling van De avonden was verschenen.25 Een hoogtepunt in de
almaar groeiende en steeds weer veranderende biografie vormt een interview in het
roddelblad Story van 12 juni 1976, dat door Reve overigens hoger werd aangeslagen
dan serieuze opiniebladen als Vrij Nederland en de Haagse Post.26
Voor een deel gaat het interview over een bezoek aan koningin Juliana op Paleis
Soestdijk - uiteraard ook compleet verzonnen - maar voor meer dan de helft over
zijn Indische diensttijd. ‘Luitenant Gerard Reve redde een jonge guerilla-strijder’ is
de kop boven dit artikel. De verslaggever had een avond bij Reve doorgebracht in
zijn huis in Frankrijk, waar hij sinds 1975 samenwoonde met Joop Schafthuizen.
Hier vertelde Reve wat hem in 1946 in Indië was overkomen:
Ik was met mijn jeep op weg ergens tussen de sawa's en de jungle, toen
ik stopte bij een kampong om wat te drinken. Een oud vrouwtje trok me
aan een mouw mee naar een hut, waar ik in een bloedplas op de vloer een
jongen zag liggen.
Hij zal een jaar of veertien geweest zijn, maar ja, dan ben je voor Indische
begrippen toch al vrij volwassen. Dat is een gewonde pelopper begreep
ik, want voor de guerrilla gebruikten ze knulletjes van nog wel jonger. Hij
bloedde uit enkele kogelwonden.
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Nergens in de omgeving was een dokter of EHBO-post. Ik denk: als ik
hem laat liggen gaat hij dood. Weet je wat, ik leg hem achterin de jeep en
straks komen we wel langs een ziekenhuis.
En inderdaad rijd ik na verloop van tijd langs een Nederlands hospitaal.
Ik meld me bij de schildwacht aan het prikkeldraad, maar krijg te horen:
stampvol, geen plaats, alleen voor Nederlandse militairen, verder voor
niemand enige hulp.
Wat moet je dan doen? Je kunt boos een ingezonden stuk schrijven voor
de krant, maar je kunt ook nadenken en proberen slim te zijn. Want achter
me lag die jongen te kreunen van de inwendige bloedingen.
Nu had dat ziekenhuis verschillende vleugels, voor chirurgie, huidziekten,
polikliniek, enzovoort. Ineens kreeg ik een idee. Als die patiënt van mij
er niet in mag omdat het geen Nederlandse militair is, dan maken we er
een van hem.
Toevallig had ik een heleboel troep achterin liggen die de fourier me had
meegegeven. Wat doe ik? Ik kleed die jongen aan met allerlei Nederlandse
stukken uniform. En ik draag hem aan de andere kant van het hospitaal
door de ingang Polikliniek naar binnen. Even bluffen bij die keizer aan
het prikkeldraad die zeurt of de patiënt zich wel kan legitimeren. Ook die
artsen kijken natuurlijk op: een bruine jongen, erg klein en jong. Dan komt
het aan op overtuigend optreden. Ik had mee dat het toch een rotzooi was
in die tijd, met soldaten die hun uniformen waren verloren of verkeerde
jasjes aan hadden. Dus het was niet gek dat iemand ook twee verschillende
schoenen aan had.
En waarachtig, ik krijg een plaats voor hem ingeruimd en de toezegging
dat ze hem met spoed zullen opereren. Die jongen kon verder niks zeggen
en dat kwam goed uit, want hij sprak geen woord Hollands. Als ze hem
eenmaal hebben behandeld en na vier dagen tot de ontdekking komen dat
het geen Nederlander is, zien we wel weer verder, dacht ik.
Toevallig vernam ik dat het ventje weer opgeknapt is. Hij was zo pienter
zich heel lang te houden alsof hij te zwak was om te praten. Ik vraag me
wel eens af hoe het nu, dertig jaar later, met hem zou gaan...
Het interview in Story werd geïllustreerd met foto's van Reve, zijn huisgenoot
‘Matroosje Vos’, het huis zelf en het pleintje voor zijn huis, dat Place ‘Gerard Reve’
heette. Ook was Reve bereid voor de fotograaf nog eens zijn oude luitenantsuniform
aan te trekken, met daarop de ridderorde gespeld die hij in 1974 ontvangen had.27
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Voorzijde van Story, 12 juni 1976. Collectie Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
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Binnenwerk van Story, 12 juni 1976. Collectie Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
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Binnenwerk van Story, 12 juni 1976. Collectie Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
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Age Bijkaart
Was er dan niemand die deze verzinsels tegensprak? Bijna niemand, tenminste niet
in het openbaar. Alleen Willem Frederik Hermans werd het teveel, niet door het
interview in Story, maar door een wetenschappelijk artikel over Reve in Études
Germaniques, dat overigens al in 1974 was verschenen.28 Hierin werd de
levensgeschiedenis die Reve op de flaptekst van de Franse vertaling van De avonden
had laten afdrukken, overgenomen. Voor Hermans was het aanleiding om die tekst
in het Nederlands te vertalen in een van de wekelijkse brieven die hij onder het
pseudoniem Age Bijkaart voor Het Parool schreef. Meer nog dan aan de Indische
mythe ergerde hij zich aan de adellijke titel waarmee Reve zich tooide. Zijn volledige
naam zou ‘Gérard Kornelis Franciscus, marquis van het Reve’ zijn.29 Baarlijke nonsens
volgens Hermans. Met betrekking tot Indië haalde hij met instemming een anekdote
van Rudy Kousbroek aan:
De Franse correspondent van Het Algemeen Handelsblad, die net zo goed
als iedereen in Nederland wist dat tijdens de gevechten in Indonesië Van
het Reve dagelijks, met een boterhammetje in een papiertje, tramde of
fietste van zijn ouderlijk huis aan de Jozef Israëlskade naar Het Parool
waar hij een baantje als leerling-verslaggever had, om 's avonds met een
van de aangeduide vervoermiddelen weer huiswaarts te keren, die Franse
correspondent dus, liet zonder te vertellen dat de auteur nooit markies of
officier was geweest of zelfs maar in Indonesië, de Franse vertaling van
De Avonden aan Franse vrienden lezen en die zeiden: ‘Niet om door te
komen. Echt het droge proza van een militair.’
Zo straft het kwaad zichzelf...30
Een week later volgde de reactie van Reve. Hij gaf toe dat de adellijke titel
aanvechtbaar was. Hij stamde uit een Russische adellijke familie, waarvan de titel
door de staatsgreep van Lenin in 1917 was afgeschaft.31 Hij zou later de hele
geschiedenis nog wel eens uit de doeken doen. Maar aan zijn Indische verleden viel
niet te tornen:
Bijkaart Hermans zat van 1945 tot 1948 in Canada stinkdieren te villen
en kletst dus maar wat. Als ik een charlatan en een oplichter was, zou het
dan Hare Majesteit de Koningin behaagd hebben mij tot Ridder te slaan
in de Orde van Oranje-Nassau. Ik verwijs ten overvloede naar mijn roman
Een circusjongen, blz. 183 en volgende en naar no. 24 van het weekblad
Story van dit jaar.32
Ook probeerde Reve de auteur van het artikel in Études Germaniques, Louis Fessard,
ervan te overtuigen dat Hermans lasterpraat rondstrooide. Hij bestookte hem met
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brieven om zijn gelijk te halen en schreef speciaal voor deze Franse geleerde een
gedicht:

Plicht Is Plicht
In Indië waren jonge soldaten,
die niet uit bed wilden.
Ik sleurde ze er uit: ‘Vooruit, het
is oorlog. Je moet oorlogen.’
Dezelfde dag nog vielen ze.33

Waarschijnlijk is Fessard door deze brieven alleen maar meer gaan twijfelen aan het
levensverhaal waarin Reve hem wilde doen geloven.

Besluit
Hermans overtuigde Reve met zijn reactie in Het Parool natuurlijk ook niet, evenmin
als anderen die op de hoogte waren van zijn verleden. Maar afgezien van Kees Fens,
die in een recensie in de Volkskrant er een toespeling op maakte, deden zij er het
zwijgen toe, zodat het verhaal van Reve's Indische diensttijd nog twintig jaar een
sluimerend bestaan zou leiden.34 Zelf verwees hij er bijna nooit meer naar en in zijn
werk kwam het nog maar één keer voor.35 De novelle De stille vriend (1984) bevat
een hilarische passage waarin de hoofdpersoon van het boek, de schrijver George
Speerman, die naar Reve zelf is gemodelleerd, herinneringen ophaalt aan de tijd dat
hij luitenant was op Sumatra. Speerman ligt met zijn peloton op een tabaksplantage
niet ver van Medan, waar ze in afwachting zijn van nadere orders die echter uitblijven:
Er kamen geen orders tot specifieke aksies, er was eigenlijk geen echt
front, en er hadden een onbehaaglijke stilte en dadenloosheid geheerst.
Soms had Speerman de verveling van zijn manschappen geprobeerd te
verdrijven door des avonds, bij het bivakvuur, te zitten vertellen. Hij had
dit één, twee keer gedaan, en daarna waren ‘zijn jongens’ er verslaafd aan
geraakt.
- Luit, gaat U vanavond weer voorlezen?
- Hoe kan ik nou voorlezen als er hier geen één boek is?
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W.F. Hermans, alias Age Bijkaart. Foto: Jutka Rona op de achterzijde van Boze brieven van
Bijkaart (1977).

Gerard Reve en Joop Schafthuizen, bij de presentatie van De stille vriend in 1984. Foto: Rob
Bogaerts. Collectie Nationaal Archief.

- Nee, voorlezen met zonder boek, luit.
- Je bedoelt: vertellen?
- Ja luit: vertellen!
- Nou, goed, vertellen dan. Laat Hansje maar naast me komen zitten.
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Dienstplichtig Soldaat Hansje kwam dan op de grond naast Speerman
zitten, en leunde met zijn blonde hoofdje tegen zijn luitenant aan.
De andere soldaten hebben natuurlijk wel door dat er sprake is van een bijzondere
relatie tussen hun luitenant en Hansje, die omschreven wordt als ‘een blond, slank,
bijna meisjesachtig diertje van een jongen’, maar:
toch had dit, gek genoeg, nooit disciplinaire gevolgen gehad. Wel zongen
de manschappen er wel eens een eigengemaakt liedje over. Soldaat Hansje
heette voluit Hans van Dommelen. Vandaar de tekst, die nu als een hoon
in zijn herinnering naklonk:
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Hansje van Dommelen
gaat met de luit rommelen:
hij speelt op de luit
zijn lange dikke fluit.

Vrij snel hierna neemt het verhaal de bekende homo-erotische, sadistische wending,
waartoe de Indische herinneringen bij Reve zich zo gemakkelijk lenen.36 Om uiting
te geven aan zijn lustbeleving geeft hij vrij baan aan zijn fantasieën over het martelen
van jongens. Vanaf De taal der liefde is het een terugkerend thema in zijn werk en
een essentieel bestanddeel van wat Reve zelf omschrijft als zijn ‘romantisch-decadent’
kunstenaarschap. Voor de uitbeelding van dit thema vormden de omstandigheden
van de oorlog in Indië een ideaal decor.
Het is duidelijk dat de journalist die in 1996 het verhaal over Reve's dienstplicht
de wereld inzond, en de redacties van de kranten die het overnamen, Reve's werk
niet kenden. Het moet ook Reve zelf verbaasd hebben dat zij dit zonder te controleren
publiceerden. Wel betekende zijn bekentenis dat hij het allemaal verzonnen had, het
einde van deze Indische mythe. Zijn Indische jaren horen vanaf dat moment definitief
tot het rijk van de verbeelding.
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Willem Frederik Hermans, toerist in Indonesië
Tom Phijffer
Alles heeft een oorzaak of een reden, maar niet alles valt te verklaren. In dit artikel
beschrijf ik de reis naar Indonesië van Willem Frederik Hermans in 1971, die hem
naar veel plaatsen op Java bracht.1 Al duurde het verblijf in het land waar natuur
onlosmakelijk verbonden is met mystiek, maar drie weken, toch kan men zeggen dat
Hermans toen door Indonesië is ‘aangeraakt’. Al vroeg was hij door Indië
gefascineerd, door zijn bewondering voor Multatuli. Toen de vijftigste sterfdag van
Eduard Douwes Dekker in 1937 werd herinnerd, in Grand Hotel Krasnapolsky in
Amsterdam, was de jonge Hermans daarbij al aanwezig. En vlak voor zijn overlijden
was hij voorjaar 1995, samen met toen nog kroonprins Willem Alexander, de eregast
bij de presentatie in de Stadsschouwburg in Amsterdam van de laatste twee delen
van de Volledige Werken van Multatuli. Tussen die twee data liggen een wereldoorlog,
het verlies van Indië, een wetenschappelijke carrière, reizen, vele polemieken en een
groot schrijverschap. De reis die Hermans in 1971 naar Indonesië ondernam, markeert
een keerpunt in Hermans' leven.

Multatuli en Hermans over de Hollanders op Java
Als je spreekt over Hermans en Indië of over de Hollanders op Java, denk je meteen
aan Max Havelaar (1860) van Multatuli en aan Hermans' roman Ik heb altijd gelijk
(1951). Beide boeken hebben grote beroering gebracht, om verschillende redenen.
Als Saïdjah op zoek gaat naar Adinda en hij zich bij de opstandelingen in de
Lampongs aansluit, komt hij in een dorp ‘dat pas veroverd was door het Nederlandse
leger, en dus in brand stond.’ Al in Dekkers tijd was over dat ene woordje ‘dus’
heibel ontstaan. Wat Hermans daarvan vond, blijkt uit de bespreking van de
Havelaarzaak in De raadselachtige Multatuli. Hij stelde: ‘Zelfs al zou Multatuli in
zijn eigen leven nooit iets te maken hebben gehad met het bestuur van
Nederlands-Indië, dan zou de
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in Max Havelaar geuite kritiek daarop nog in volle lengte overeind blijven. De kritiek
betreft in wezen de dubbelslachtigheid van elk koloniaal bewind, wanneer het
tenminste geen onverbloemde roof- en moordpartij meer is’.2 Hermans legde de
vinger op de zere plek. Hij noemde Multatuli ‘het kwade geweten van de Nederlandse
koloniale politiek’.3 Het is dan ook juist de passage over de brandende kampongs
die je doet beseffen wat dat inhield: ‘het herstel van het Nederlandse gezag’ in Indië
na de Tweede Wereldoorlog.
In zijn roman Ik heb altijd gelijk laat Hermans de gedesillusioneerd uit Indonesië
teruggekeerde soldaat Lodewijk Stegman schelden en tieren, tegen Soekarno, de
Koningin, en vooral tegen de katholieken. Het boek leidde direct na verschijnen tot
enorme ophef. De katholieken voelden zich beledigd. Er werd aangifte gedaan.
Tegenwoordig gaan wij ervan uit dat wat een romanfiguur ‘zegt’, bezwaarlijk kan
worden gezien als een publieke uitlating van de persoon van de schrijver van het
letterkundige werk. Maar het waren andere tijden. Het Openbaar Ministerie was er
destijds niet zeker van en bracht de zaak voor de rechter. De rechtszaak vond plaats
in het oude Paleis van Justitie aan de Prinsengracht te Amsterdam. Dit statige pand,
dat in de zeventiende eeuw was opgericht als een weeshuis voor de allerarmsten, het
Aalmoezeniers-weeshuis, fungeerde sinds 1836 als gerechtsgebouw. Als zodanig
verbindt het Hermans met Multatuli. Op 24 april 1862 had Eduard Douwes Dekker
daar namelijk gesproken, in zijn rechtszaak tegen Jacob van Lennep over het
‘kopyrecht’ van Max Havelaar. Bijna honderd jaar later stond Hermans in datzelfde
gebouw voor de rechter.
Op 20 maart 1952 moest hij zich dus voor de rechter verantwoorden voor wat hij
het personage Lodewijk Stegman in Ik heb altijd gelijk liet zeggen. Het OM vroeg
vrijspraak: ‘opzet’ om de katholieken te kwetsen werd niet bewezen geacht. Garmt
Stuiveling, die later door Hermans zou worden verguisd als bezorger van de Volledige
Werken van Multatuli, trad op als getuige à décharge. Stuiveling zei dat er in feite
vele ‘Lodewijk Stegmans’ waren. Zo noemde hij Ik heb altijd gelijk in schijn ‘een
cynisch verhaal over een ontredderde jongeman, vol wrok en haat’, dat echter ‘in
wezen een realistisch beeld gaf van geheel een generatie, die innerlijk en uiterlijk
door het lot was geschonden.’4 Hermans maakte van zijn spreekrecht als verdachte
gebruik door te stellen dat er van de vrijheid van meningsuiting niets zou overblijven
als men een auteur zou kunnen verwijten wat een romanpersonage zegt of doet: ‘Ik
ben van mening dat de grondwet mij het recht gaf te schrijven zoals ik heb gedaan.
Ongeacht de uitslag van dit proces, zal ik altijd precies zo schrijven.’5 Hermans werd
vrijgesproken. Het Hof bekrachtigde de uitspraak. Daar waren Hermans en zijn
advocaat niet eens meer verschenen.
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Hermans zou zich later weinig storen aan de grenzen van het fatsoen. Hij meende te
kunnen kwetsen wie hij wilde. Als polemist werd hij ‘bekend en bewonderd, maar
ook berucht en gevreesd [...], iets wat hij deelde met Multatuli en wat hij in zijn
negentiende-eeuwse voorloper ook zeer waardeerde’, aldus Dik van der Meulen en
Cyril van den Hoogen.6 De uitkomst van het proces over Ik heb altijd gelijk zal zijn
gevoel van polemische vrijheid er niet geringer op gemaakt hebben.

Mythevorming en het mechanisme van de tegenwerking
Over zijn fascinatie voor Multatuli schreef Hermans in de bundel Het sadistische
universum (1964), dat Multatuli de enige Nederlandse auteur was die hij sinds zijn
twaalfde geregeld las: ‘Ook van wat er over hem geschreven is, hoe vals en
onbelangrijk het dikwijls is, heb ik altijd gretig kennis genomen.’ En: ‘Zijn leven is
bijna even boeiend als zijn boeken. Niemand was zo openhartig als hij en toch is het
alsof er iets raadselachtigs aan hem kleeft, waardoor ik alles waarmee hij ooit in
aanraking geweest is, zou willen hebben gezien.’7
Vaak wordt gezegd dat Hermans zich vereenzelvigde met Multatuli, maar wat zei
hij hier zelf over? In een van de vraaggesprekken met zijn vriend Freddy de Vree,
de Belgische dichter en essayist, zei Hermans dat ‘voor Multatuli zijn
maatschappelijke actie zijn voornaamste troefkaart was’. Over zichzelf zei Hermans:
Ik ben [echter] begonnen als schrijver en zal eindigen als schrijver. Ik ben
een tijd wetenschapsman geweest, het is droef dat dat tot een einde
gekomen is, maar het is niet iets waar ik dagelijks van wakker lig [...] Het
niet krijgen van een laboratorium, de tegenwerking van collega's en zo,
dat is voor mij wel nuttig geweest, het heeft mij geholpen bij het schrijven
van een boek over Multatuli omdat ik zie hoe het mechanisme is van de
tegenwerking van mensen die uit zichzelf niets presteren, die alleen een
figuur zijn of een functie hebben door de solidariteit van de andere
nulliteiten.8
En in 1988 schreef hij aan een andere vriend, Paul Neeteson: ‘Haast alles wat er over
[Multatuli] wordt geschreven munt uit door slordigheid, aldoor weer herhaalde
leugens, mythevorming en partijdigheid, zelfs nu hij al honderd jaar dood is. Ik kan
daar niet tegen en kom er telkens weer tegen in verzet’.9 Hermans doelde hierbij
vooral op Rob Nieuwenhuys. Deze had, in het nawoord van het boek De mythe van
Lebak uit 1987, geschreven dat niemand iets begreep van zijn relatie tot Multa-
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tuli. Nieuwenhuys had daarbij nadrukkelijk Hermans op het oog, die hij een - wat
Indische verhoudingen betreft - onwetende Hollander noemde. Met Hermans had hij
sinds halverwege de jaren zeventig een levendige pennenstrijd gevoerd met het
waarheidsgehalte van Max Havelaar als inzet. Genoeg stof voor een boek!
Hermans maakte een scherp onderscheid tussen de werkelijkheid en de verdichting
daarvan. Hij stelde in Het sadistische universum het volgende:
De realistische roman is een mythisch verhaal, omdat de realiteit
grotendeels een mythische realiteit is, geconstitueerd door de algemene
opinie van een groep, die uit al het waarneembare een aantal waarnemingen
uitkiest en combineert tot een mythe. [...] De romanschrijver waar ik het
over heb, beschrijft niet de werkelijkheid, maar schept een persoonlijke
mythologie, en hij doet dit, in tegenstelling tot de realist, doelbewust. Zijn
helden zijn geen ‘mensen van vlees en bloed’ maar personificaties.10
Hermans was dus van mening dat een roman geen realiteit kan bevatten, net zoals
Lodewijk Stegman ook niet echt was. Max Havelaar is echter als literair werk
volstrekt het tegenovergestelde. Douwes Dekker had nou juist zijn werkelijkheid,
zijn hele ziel en zaligheid, in dat werk gelegd. Het bevatte zijn ‘mechanica’, zoals
Hermans het noemde. Hij had die mechanica nu juist niet verzonnen. In die zin is
Max Havelaar, overeenkomstig de romanopvatting van Hermans, geen mythisch
verhaal, maar een pamflet. Hermans noemde Multatuli ook in één adem met Émile
Zola. Hier vinden we tevens een verklaring voor zijn fascinatie voor Multatuli.
Hermans hield van het tragische lot dat zijn voorbeeld beschoren was geweest, en
omarmde de gedachte dat hij zelf ook zo'n lot had moeten ondergaan.

Hermans in Indonesië
Sinds 2017 houd ik mij bezig met de polemiek tussen Willem Frederik Hermans en
Rob Nieuwenhuys. Ik schreef een artikel over het ravijn dat hen scheidde.11 Mijn
onderzoek begon bij de biografie van Willem Otterspeer over Hermans. Tot mijn
niet geringe verbazing las ik bij hem dat Hermans en Nieuwenhuys elkaar in Indonesië
hadden ontmoet. Otterspeer schreef daarover in het intermezzo over Multatuli: ‘In
1971 werd [Hermans] door Fons Rademakers benaderd om het scenario te schrijven
voor diens verfilming van Max Havelaar. Ter voorbereiding werd een reis gemaakt
naar Indonesië, waar hij Rob Nieuwenhuys ontmoette.’12 Ik besloot Otterspeer er-
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over te benaderen. Maar hij wist mij over die ontmoeting niets meer te vertellen dan
dat Hermans er in zijn dagboek een aantekening van maakte. Ik nam er geen genoegen
mee.

Hermans in gesprek met Rob Nieuwenhuys, op het buitenverblijf van ambassadeur Scheltema,
Poentjak, 10 oktober 1971. Collectie Erven Jan de Vries.

Via via kwam ik toen in contact met Gerard Termorshuizen, die getuige was
geweest van de ontmoeting. Ik sprak er uitvoerig met hem over. Dankzij hem kwam
ik in contact met Lili Rademakers en toenmalig cultureel attaché Roland van den
Berg, die er ook bij waren. Zo heb ik de bijzonderheden van de ontmoeting tussen
Hermans en Nieuwenhuys kunnen achterhalen. Die ontmoeting vond plaats op zondag
10 oktober 1971 in het weekendverblijf van de toenmalige ambassadeur van Neder-

Indische Letteren. Jaargang 34

69
land in Indonesië, Hugo Scheltema. Deze had onder de Poentjak, een bergpas in de
Preanger (West-Java), een villa met zwembad, waar vaak Nederlandse gasten
verbleven. Vlakbij de top van de bergpas begint trouwens het pad dat naar het Telaga
Warna voert, het vulkanische meer uit Hella Haasse's Oeroeg (1948), dat daar Telaga
Hideung wordt genoemd.
Termorshuizen en Jan de Vries werkten toen in Djakarta aan de Universitas
Indonesia op de Letterenfaculteit. Zij hadden in Toegoe, een iets onder de Poentjak
gelegen dorp, óók een kleine vakantievilla. Nieuwenhuys, in 1908 geboren in Indië,
te Semarang, was na zijn repatriëren in 1952 docent Nederlands geworden. In 1961
had hij de jonge docent Termorshuizen leren kennen op de mms aan de Gerrit van
der Veenstraat in Amsterdam. Termorshuizen was begin 1970 in Indonesië lector
geworden aan dezelfde faculteit als waar Nieuwenhuys dertig jaar daarvoor les had
gegeven.
Najaar 1971 was Nieuwenhuys voor een paar maanden terug in Indonesië. In het
weekend van 9 en 10 oktober 1971 had ambassadeur Scheltema het echtpaar
Rademakers en Hermans op bezoek. Toevallig logeerde Rob Nieuwenhuys net dat
weekend bij De Vries en Termorshuizen in Toegoe. De ambassadeur hoorde ervan
en stuurde een boodschapper. Zo kwam het bijzondere gezelschap op uitnodiging
van Scheltema bijeen. Het was ‘een onvergetelijke middag’, in de woorden van
Termorshuizen. Hij betwijfelde echter of het juist was wat Otterspeer over het doel
van de reis had geschreven. Lili Rademakers vertelde mij, kort daarop, dat er al aan
het begin van de reis in Djakarta een dinertje was geweest waar zij en haar man de
diplomaten Scheltema en Van den Berg hadden gesproken over het doel van de reis:
zou men van de minister van Onderwijs en Cultuur toestemming krijgen om in
Indonesië te filmen? Dat had echter volgens haar met Max Havelaar helemaal niets
te maken, maar met De stille kracht van Couperus! Ik viel zowat van mijn stoel. Juist
daarom was Rademakers volgens zijn vrouw zo verheugd geweest dat hij Rob
Nieuwenhuys bij de ambassadeur zou ontmoeten, omdat deze zozeer verbonden was
met de mystieke wereld van het oude Indië, het tempo doeloe. Blijkbaar had Otterspeer
de bijzonderheden van de ontmoeting niet onderzocht.
Er zijn enkele brieven bewaard gebleven waaruit blijkt welke indruk Hermans
maakte, die middag bij de ambassadeur op de Poentjak. Termorshuizen schreef erover
aan zijn vriend Leo Ross, die toen aan de Universiteit van Amsterdam docent Moderne
Nederlandse Letterkunde was:
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Tien dagen geleden heb ik kennis gemaakt met Fons Rademakers... en
Willem Frederik Hermans. Zij zijn hier om voorbereidingen te treffen voor
de verfilming van ‘De stille kracht’ van Couperus. Hermans heeft het script
geschreven. We zagen er allemaal nogal tegen op, wat moet je met die
Hermans, die zo goed schrijft, maar waar je zulke vervelende dingen over
hoort! Nu, ik heb hem uren meegemaakt, ook in het zwembad [...] en ik
ben bijzonder verrast. We kennen Hermans bijna uitsluitend van die
portretten met die rotsmoel. Ik heb die rapportage over hem in HP gelezen
en daar komt hij ook niet zo geweldig tevoorschijn, ik bedoel als mens.
Hermans was niet alleen vriendelijk (dat kan iedereen wel eens zijn), maar
zeer beminnelijk. Een wat schuchtere, verlegen man.13
Hermans had verder, zo bleek uit de brief van Termorshuizen, tijdens de gesprekken
geïnformeerd naar suikerfabrieken die hij wilde bezoeken. Hij sprak ook vol trots
over zijn verzameling typemachines. Op dat moment waren dat er 54. Zijn meest
recente aanwinst was de typemachine van Simon Vestdijk, die in maart dat jaar was
overleden. Diens weduwe was de machine zelfs in persóón naar Groningen komen
brengen, vertelde Hermans. En de Mandarijnen waren natuurlijk ter sprake gekomen.
Hermans noemde Willem Walraven ‘zwaar overschat’, A. Alberts was ‘een nul’, en
H.A. Gomperts ‘een peuterige knutselaar’. En over Geert van Oorschot zei Hermans:
‘die klootzak, waarom geeft hij de rest van Multatuli niet uit!?’
Nieuwenhuys zelf schreef ook over de ontmoeting met Hermans. Aan zijn vrouw
Frieda, die in Nederland was gebleven, had hij toevertrouwd dat hij eigenlijk helemaal
geen zin had gehad naar de ambassadeur te gaan om Hermans en Rademakers te
ontmoeten. Hij was liever op Toegoe blijven luieren. Maar, zo schreef hij de dag na
de ontmoeting: ‘Het was gisteren bij de Ambassadeur eigenlijk erg leuk [...] Ik heb
dus met de grote Frederik Hermans kennis gemaakt. Hij was heel beminnelijk. Alsof
hij zijn mythe wilde bestrijden. Het tjotjokte eigenlijk tussen ons. Hij wendde zich
tenminste telkens tot mij.’14
De vrouw van de ambassadeur liet in 2017 nog weten dat zij zich een ‘zekere angst
voor Hermans’ kon herinneren. Dat had ze aan Roland van den Berg gezegd, die
haar op mijn verzoek had gebeld. Maar Hermans was volgens haar juist heel aimabel
gebleken. Het bezoek van Hermans werd door de diplomaten als een gevaar gezien
voor de betrekkingen met Indonesië, die sinds Soeharto aan de macht was gekomen,
waren hersteld. ‘Wij diplomaten waren destijds bang’, vertelde Roland van den Berg
mij in 2017, ‘dat Hermans, terugkomend in Nederland, een scherp artikel of een boek
over zijn reis zou schrijven zoals hij over Suriname en de Antillen had gedaan.
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Maar een publicatie bleef uit. Dat was voor Hugo en mij een enorme opluchting.’15
In 1968 was het zogeheten Culturele Akkoord gesloten, een verdrag tussen
Nederland en Indonesië, dat beoogde de culturele samenwerking te bevorderen en
een zo volledig mogelijk wederzijds begrip te verwezenlijken van elkaars
wetenschappelijke, artistieke en andere culturele verworvenheden. Dat was ook de
reden waarom Jan de Vries en Gerard Termorshuizen uitgezonden waren om
Nederlandse taal- en letterkunde te onderrichten aan de Universitas Indonesia. Dat
herstel van betrekkingen maakte het ook mogelijk dat mensen als Hermans en
Rademakers naar Indonesië konden reizen. Vooral kunstenaars, muziekgezelschappen
en culturele instellingen probeerden in aanmerking te komen voor een subsidie. De
regering had voor de tenuitvoerlegging van het Culturele Akkoord vele miljoenen
guldens gereserveerd. De Hollanders trokken in groten getale naar de Gordel van
Smaragd. Toegegeven: Soeharto probeerde uiteraard het rijke Nederland te paaien.
Zijn land was in enkele decennia zeer verarmd. Hij bracht in 1970 met zijn echtgenote
een staatsbezoek aan Nederland. Het leidde tot felle protesten van Zuid-Molukkers.
Er volgde ook een tegenbezoek van Juliana en Bernhard, dat geheel in het teken van
de cultuur stond. Zij bezochten Indonesië van 27 augustus tot 4 september 1971, en
ondanks de moeilijke verhoudingen was het bezoek een succes. Kort daarna zou Rob
Nieuwenhuys naar Indonesië reizen. Hij ging als regeringsgezant voor het Cultureel
Akkoord terug naar zijn land van herkomst; zo is het te verklaren dat hij daar Hermans
heeft kunnen ontmoeten, jaren voordat de polemiek tussen die twee zou losbarsten.
Ook Rademakers wilde profiteren van het gewijzigde klimaat. Want alleen met
steun van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en met
medewerking van de Indonesische regering zou hij De stille kracht in Indonesië
kunnen verfilmen. Terwijl Hermans met het echtpaar Rademakers drie weken als
toerist over Java trok, waarbij zij meteen een goede locatie zochten om te filmen,
werd ondertussen gewacht op een gunstige beslissing van de Indonesische regering.
Het zou de laatste reis zijn waarvoor Hermans vrijaf vroeg van de Rijksuniversiteit
Groningen. Hij had de universiteit wijsgemaakt dat hij met een aanbeveling van het
ministerie van CRM een drietal weken op Java zou verblijven om de
erosieverschijnselen in het Tengger-gebergte te onderzoeken en daarvoor de vulkaan
Bromo te bestijgen.16 Hermans had echter helemaal geen aanbeveling van het
Ministerie van CRM op zak en de Universiteit Groningen kende het werkelijke doel
van de reis niet.
Het is Willem Otterspeer overigens niet ontgaan dat Rademakers aan Hermans
had gevraagd het scenario voor De stille kracht te schrijven en dat hij daarom mee
was gegaan naar Indonesië. Hij meldt het zelfs in zijn biografie, maar dan tweehonderd
pagi-
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na's voor het hoofdstuk over Multatuli.17 Hermans - die eigenlijk geen liefhebber van
Couperus was - had sinds juli 1971 aan het scenario gewerkt. Bij het vertrek naar
Indonesië, op 5 oktober 1971, heeft hij een ruwe versie aan Rademakers overhandigd.
Dat script is zoekgeraakt. Ik heb aan Lili Rademakers gevraagd hoe dit zat. Zij meldde
mij het volgende: ‘Ik weet het niet precies meer, maar volgens mij was het mysterieuze
scenario niet meer dan een teleurstellende en gemakzuchtige weergave van het boek.
Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat het verloren gegaan is.’18 In een van zijn
culturele berichten in Ons Erfdeel noteerde Jan de Vries eind 1971: ‘Het draaiboek
heeft Hermans al geschreven, dat wil zeggen dat van de Couperus' dialogen goed
Nederlands werd gemaakt, aldus de bewerker.’19 Dat had Hermans hem natuurlijk
op de Poentjak verteld.

Het gezelschap in gesprek op de Poentjak. V.l.n.r.: Lili Rademakers-Veenman, Rob Nieuwenhuys,
Gerard Termorshuizen, Hermans, vooraan Fons Rademakers, Aurelia de Vries met hoedje, Hugo
Scheltema, Edwin de Vries met achter hem (onzichtbaar) zijn moeder Aurelia, en rechts vooraan
mevrouw Scheltema. Collectie Erven Jan de Vries.

De reis van Rademakers is mislukt. Van Lili Rademakers hoorde ik dat Mashuri
Saleh, de minister in kwestie, geen toestemming wilde verlenen om De stille kracht
te verfilmen, omdat Indië in Couperus' boek werd afgeschilderd als een land van
goena goena, van zwarte magie. Er kwam dus geen in Indonesië opgenomen film.
Desondanks eiste Hermans in 1973 bij Rademakers het voor een gehéél afgerond
script overeengekomen honorarium van tienduizend gulden op. Hermans zou later
over de beslissing van Mashuri zeggen: ‘Dat krijg je dan hè, met die nieuwe vrijheid,
dan gaan ze ogenblikkelijk zelf allerlei dingen verbieden.’20

Indische Letteren. Jaargang 34

73

Aantekeningen van de reis, uit de zakagenda van Hermans
Van de reis die Hermans in gezelschap van het echtpaar Rademakers maakte, is
eigenlijk weinig bekend. Otterspeer geeft wel enkele details, maar veel is het niet.
In 2018 kreeg ik via het Willem Frederik Hermans Instituut toestemming het archief
van Hermans in te zien. En zo zat ik in de zomer van dat jaar te bladeren in zijn
agenda van 1971, zo eentje in pocketformaat, die hij altijd bij zich kon steken en ook
meenam naar Indonesië. In klein priegelschrift staan er allerhande aantekeningen in,
waarmee de reis kan worden gereconstrueerd. Het artikel van Bram Oostveen en
Marc van Zoggel over het Couperus-project van Rademakers bleek eveneens een
goede informatiebron, terwijl ook Gerard Termorshuizen en Roland van den Berg
zich nog een en ander wisten te herinneren. Rademakers zou voor een lezingenreeks
over zijn films naar Indonesië reizen, in opdracht van het Ministerie van CRM. Dat
was de werkelijke aanleiding voor de reis. De cineast zou dat jaar eigenlijk eerder
gaan, maar er was te weinig voorbereidingstijd. Uiteindelijk zou het kleine festival,
dat geheel aan zijn films gewijd zou worden, pas in het najaar plaatsvinden.
Rademakers zag er een mogelijkheid in om het plan voor de verfilming van De stille
kracht van de plank te halen waar hij dat halverwege de jaren zestig had laten liggen.
Dat was niet zo gek. Voor zijn ambitieuze filmproject hoopte hij nu overheidssteun
te krijgen.
Het vertrek naar Djakarta was dinsdag 5 oktober om half zes in de middag. Er
werd met Garoeda gevlogen. De aankomst in Djakarta was de dag erop tegen negen
uur in de avond. Hermans noteerde: ‘in werkelijkheid veel later’. Op donderdag 7
oktober ontmoette het gezelschap om half elf de heer H. Djohardin op de ambassade.
Die was hoofd van de afdeling film van het Ministerie van Voorlichting van Indonesië.
Enkele dagen later, ongetwijfeld na ruggespraak met zijn superieuren, vroeg Djohardin
het script van Hermans op. Rademakers stuurde hem dit, samen met een exemplaar
van De stille kracht, waarbij hij formeel ‘goedkeuring en toestemming’ vroeg ‘om
de film ook inderdaad in Indonesië te realiseren’. Die avond was er een diner bij W.
Blommestein, een puissant rijke homoseksueel. Deze ‘Indischman’, die zijn geld
had verdiend in het bankwezen, bezat een zeer groot huis met een schare personeel.
Zijn partner Adriaan Noe, die voor de Chase Manhattan Bank werkte, bezat tussen
Bogor en de Poentjak een buitenverblijf. Blommestein stond bekend om zijn vele
contacten op het gebied van cultuur en gaf graag feesten en partijen.
Vrijdag 8 oktober was er een lunch bij Hugo Scheltema in diens ambtswoning aan
de Djalan Diponegoro 39 en 's avonds werd een voorstelling bezocht in het Muta
Kekasih Djakarta Theater. De dag erop, zaterdag 9 oktober, moest het ge-
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zelschap vroeg uit de veren. Er werd ontbeten om half acht. Kennelijk, blijkens de
aantekeningen ‘Blommestein’, ‘Poentjak’ en ‘buitenhuis GS Tjipanas’, liep de reis
naar het buitenhuis van ambassadeur Scheltema via de villa van Adriaan Noe en het
park met het privé-verblijf van Generaal Soeharto in Tjipanas, dat in de koloniale
tijd het buitenhuis van de Gouverneur-Generaal was geweest. Van de ontmoeting
met Rob Nieuwenhuys op de Poentjak maakte Hermans op zondag 10 oktober een
aantekening: ‘gespr. Nieuwenhuis’. Die avond reisden ze ‘terug via Bogor (juwelier)’.
Hermans zal iets gekocht hebben voor zijn in Nederland achtergebleven vrouw
Emmy.

Kaartje, met daarop de route van de reis van Hermans in 1971, Tom Phijffer.

Op maandagavond 11 oktober begon in Djakarta het filmfestival. Om zeven uur
was, zo meldt de agenda van Hermans, de ‘eerste filmvoorstelling: Dorp a.d. rivier’.
Het festival werd gehouden in het Erasmushuis. Dat was niet onbelangrijk, vertelde
Termorshuizen, want dat betekende dat de films van Rademakers niet werden
onderworpen aan de strenge Indonesische censuur. Dat zou anders zijn in juli 1973,
toen in het Taman Ismaël Marzuki, het grote culturele centrum van Djakarta, een
week lang een festival gewijd was aan de Nederlandse film. Termorshuizen herinnerde
zich dat die films toen wél gecensureerd waren. Op de films van Rademakers in het
Erasmushuis waren toen veel Nederlands sprekende Indonesiërs afgekomen. Op
dinsdag 12 oktober zagen Nieuwenhuys en Hermans elkaar weer. Zij bleken elkaar
ook in Djakarta te hebben gesproken, tijdens een lunch bij cultureel attaché Roland
van den Berg en diens vrouw Mieke. Dat volgt uit de aantekening die dag in Hermans'
agenda: ‘lunch bij Roland en Mieke. Gespr. Iskak, Nieuwenhuis’. Iskaq
Tjokrohadisurjo was bestuurslid van de Vereniging Nederland Indonesië, de Lem-
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baga Persahabatan Belanda. Hij gaf cursussen Nederlands. Die avond zagen Hermans
en Rademakers de film Als twee druppels water, de verfilming van Hermans' boek
De donkere kamer van Damokles. De film werd in een ‘zeer slechte projectie’
vertoond, zoals Hermans vele jaren later zou memoreren.21
Op woensdag 13 oktober noteerde Hermans: ‘Djalan Soerab. (markt)’. Hij bezocht
graag markten. Maar in Indonesië zou hij er volgens Rob Delvigne geen plezier aan
hebben beleefd. Delvigne citeert hiertoe een interview met Rademakers dat na het
overlijden van Hermans verscheen:
Toen we met onze echtgenotes [sic] een reis door Indonesië maakten, voor
een filmplan, gingen we ergens naar een rommelmarkt, daar moet je
tawarren, afdingen. Mijn vrouw zocht in het woordenboek ‘te duur’ op:
mahal. Op de markt zei Hermans tegen haar: ‘Zeg het maar niet, stel je
voor dat mahal “goedkoop” betekent.’ Hij was werkelijk paniekerig, hij
wantrouwde zelfs het woordenboek.22
Het echtpaar Rademakers zag die dag blijkens de agenda van Hermans een
Indonesische bewerking van het toneelstuk De dans van de reiger van Hugo Claus,
dat met een script van Claus in 1966 door Rademakers was verfilmd. Dit alles zal
Hermans te veel zijn geweest. Volgens zijn eigen aantekening was hij ‘thuis gebleven’.
De film Striptease werd die avond vertoond. De dag erop eindigde het festival met
de film Mira, ook een samenwerking met Claus. Dat markeerde het voorlopige einde
van het verblijf te Djakarta.
Op vrijdag 15 oktober reisde Hermans met het echtpaar Rademakers via Bogor,
waar de plantentuin werd bezocht, naar Bandoeng ‘voor show’. De dag erna trok het
gezelschap naar de kraters en zwavelbronnen van Garoet en naar Tasikmalaja, een
stad in het mooie Preanger berglandschap. In de buurt van die stad ligt de vulkaan
Galoenggoeng, op een hoogte van ruim 2000 meter boven zeeniveau. De top was
eenvoudig te bereiken via een trap met 620 treden. Het is waarschijnlijk daarom dat
Hermans ook Tasikmalaja noteerde in zijn agenda. In de avond waren ze weer terug
in Bandoeng.
Zondag 17 oktober reisden ze naar Djogjakarta ‘per trein’. De reisafstand tussen
Bandoeng en Djogjakarta bedraagt ongeveer vierhonderd kilometer. Ongetwijfeld
had Rademakers gezorgd voor eersteklas tickets. Weliswaar waren de Indonesische
treinen uit de DDR afkomstig, maar ze beschikten wel over airconditioned
compartimenten, die heel comfortabel waren. Er is een foto van een slapende
Rademakers in de trein bewaard gebleven. Een plaatje waarop Lili haar man liefdevol
aankijkt,
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geschoten door Hermans. De volgende dag, maandag 18 oktober, bezochten ze de
Kraton, het paleis van de sultan van Djogjakarta. De reis ging ‘per auto’, ook naar
de Borobudur. Daar, noteerde Hermans, ‘worden belletjes verkocht die janken.
Gedurende hele bezichtiging hou je dat gejank. Heel goed’. Een poging nog wat
onderzoek als fysisch geograaf te doen strandde de dag erop door het weer, blijkens
de aantekening: ‘vergeefse tocht naar Djeng Plateau, regen’. Hermans zal
geïnteresseerd zijn geweest in de bestudering van de caldeira, een grote komvormige
krater, gelegen in moerassig gebied op ongeveer 2.300 meter hoogte op Midden-Java.
Daar zijn ook Hindoeïstische tempels. Achteraf werd gegeten in een chinees
restaurant.
In de laatste week maakte het gezelschap weer een lange reis, op woensdag 20
oktober, vermoedelijk per trein, maar de agenda vermeldt dit niet: ‘vertrokken uit
Djogja om 04.30 / aank Surabaja 9.30.’ Er staat ook bij: ‘aangekomen in Pasuruan’,
wat dan wel flink later op de dag zal zijn geweest. Op Oost-Java werd een goede
locatie gevonden voor het filmen van De stille kracht, dus op dat moment was de
beslissing van minister Mashuri nog steeds niet bekend. Ook dit detail uit mijn eerdere
contacten met Lili Rademakers bleek juist. Men had tot het uiterste gewacht. Op
donderdag de 21ste oktober noteerde Hermans niets in zijn agenda. Waarom dat was,
blijkt uit het volgende.
Een flink stuk ten zuiden van Soerabaja bevindt zich de vulkaan Bromo in het
Tengger-gebergte. De agenda van Hermans vermeldt op vrijdag 22 oktober: ‘Pasuruan,
's ochtends om 1 uur naar Bromo vertrokken, 's middags geslapen’. Het was een
nachtelijke tocht geweest, en met een goede reden. In een van de vele gesprekken
met Freddy de Vree zei Hermans daarover dat ze in de nacht eerst met een jeep
richting de vulkaan waren gereden en dat ze daarna, toen ze niet verder konden rijden,
met paardjes de berg op waren geleid. Het laatste stuk werd te voet afgelegd: ‘de
gidsen die mikken het zo uit dat, net als je bovenkomt, de zon opkomt. Dat is
fan-tas-tisch.’23 Hermans sprak overigens over het ‘opklauteren’ van de Bromo, een
van de twee kegels in de caldeira die nog actief is. Het moet voor Hermans het
hoogtepunt van de reis zijn geweest, letterlijk en figuurlijk.
Op bezoek bij Roland van den Berg in Normandië, in september 2018, vond ik in
zijn boekenkast een boekje, Gids voor bergtochten op Java, samengesteld door dr.
Ch.E. Stehn, in 1930 uitgegeven door de Nederlandsch-Indische Vereeniging voor
Bergsport. Daarin wordt deze tocht vanuit Pasoeroean naar de Bromo al beschreven:
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Pasoeroean - Tosari - Moengalpas - Bromo
Van Pasoeroean via Poespo naar Tosari per auto ± f 10,-. Verschillende
hotels. Van Tosari te paard over Moengalpas, Zandzee tot aan de
Bromotrap. Stijging van Bromohotel naar Moengalpas 469 m, steile
afdaling naar Zandzee 223 m, hier en daar gladde weg, stijging naar Bromo
± 157 m. Tosari - Bromo te voet ± 2 ½ uur = 12 km. [...] Paarden
Tosari-Bromotrap en terug f 7,-. Koelies f 1,-.24
Roland van den Berg had gedurende zijn verblijf in Indonesië destijds ook de tocht
gemaakt, vertelde hij. De gidsen waren gewiekst. Op de top aangekomen vroegen
ze na enig aangenaam verpozen of iedereen klaar was om weer af te dalen, en toen
iedereen aanstalten maakte de terugreis te aanvaarden, vroegen ze wéér om geld.
Niet zonder reden vermeldde de berggids in 1930 wat de prijzen destijds waren! Of
dit Hermans ook is overkomen, is niet bekend. Termorshuizen had de Bromo ook
bedwongen, vertelde hij mij. Er hoefde niet echt geklommen te worden. Hij herinnerde
zich vooral de enorme zandvlakte ‘de Zandzee’, waarover je geleidelijk aan omhoog
liep richting de Bromo, of waarover je, gezeten op een paardje, omhoog geleid werd,
zoals Hermans dat werd. Hotels waren er volgens Termorshuizen trouwens in 1971
niet meer te vinden. Toen Hermans, terug in Pasoeroean, uitgerust was van de tocht,
volgde een ‘bezoek van (een) Hollandse vrouw die al 25 jaar met (een) Indonesische
dokter is getrouwd’.
De reis liep op zijn eind. Op 23 oktober werden in de ochtend te Soerabaja nog
snel wat antiquiteiten gekocht. Hermans noteerde verder dat ze 's middags naar Tretes
reisden ‘in de bergen’. Tretes was in die tijd een populair vakantieoord in het
berglandschap onder Soerabaja. Daar werd uitgerust en blijkens een aantekening van
Hermans een laatste keer gezwommen.
Met behulp van zijn agenda kan ook gereconstrueerd worden hoe het gelopen moet
zijn met de beslissing van minister Mashuri over de filmplannen van Rademakers.
Zondag 24 oktober reisden ze terug naar Djakarta. Onderweg waren er ‘praatjes over
obats’. Het slikken van medicijnen was zeer in de mode, hoorde ik van Termorshuizen.
Kennelijk moest men werkelijk ziek zijn als men zich niet aan dit verschijnsel overgaf!
Op maandag 25 oktober noteerde Hermans: ‘alleen’ en daaronder: ‘naar Pasar Baroe
en Djalan Surabaja’. Het kan dus haast niet anders of het echtpaar Rademakers heeft
die maandag de beslissing van minister Mashuri te horen gekregen. Waar en hoe is
onduidelijk, maar het kan geen toeval geweest zijn dat Hermans nu net díe laatste
dag alleen was en nog op pasars is gaan struinen. Aan het eind van die middag vertrok
het vliegtuig, vijf voor zes. Kort na tien uur
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Kaart uit Gids voor bergtochten op Java, samengesteld door dr Ch.E. Stehn (1930).
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waren ze in Bangkok. Ze konden ‘blijven zitten tot Amsterdam’. Op dinsdag 26
oktober staat in de agenda: ‘±4 uur aangekomen (te) Schiphol’.

Terug in Nederland
Zo bevond Hermans zich ineens weer in het koele en kille Nederland, vele indrukken
rijker. Kort daarop escaleerde het conflict met de universiteit. Dagblad Trouw deed
daar summier verslag van, op 18 december 1971, onder de kop ‘Hermans weigert
werkcollege’. Hij was dat semester nog niet op het instituut van de faculteit geografie
verschenen. Nee, inderdaad: hij had eerst aan het scenario voor de film van
Rademakers gewerkt en was nog ruim drie weken weg geweest. Dan kun je natuurlijk
geen college geven. Vervolgens bleek Hermans pas weer college te willen geven als
hij éérst alle namen kreeg van de studenten die dit wilden volgen. Het conflict leidde
zelfs tot vragen in de Tweede Kamer, maar een onderzoek pleitte Hermans vrij.
Mijns inziens heeft Hermans zich na terugkeer uit Indonesië op publicitair vlak
bewust koest gehouden. Een scherp artikel over zijn verblijf in Indonesië zou hem
in het conflict met de universiteit bepaald niet geholpen hebben! In 1975 schreef hij
over Java: ‘Ik ben er in 1971 drie weken geweest en kon wel dagelijks tranen schreien
van opwinding en verrukking [...] Indonesië is zo heerlijk dat ik bijna tot elke
schanddaad in staat ben om er nog eens terug te komen.’25 Hij wilde dat dolgraag,
en dan samen met zijn vrouw Emmy. Tot tweemaal toe kwam er op het laatst iets
tussen, waardoor de reis niet door kon gaan. En ondanks ettelijke ‘schanddaden’...
kwam Hermans nooit meer in Indonesië.
In 1974 kreeg Fons Rademakers van minister Mashuri alsnog toestemming om in
Indonesië te filmen, alleen was dat voor zijn Havelaar-film. In 1971 was dat helemaal
niet aan de orde geweest. Maar intussen was het boek Max Havelaar door toedoen
van Gerard Termorshuizen in een Indonesische vertaling van Hans Jassin in druk
verschenen. Het verkocht ‘als pisang goreng’, vertelde Termorshuizen mij. Dat
maakte de verfilming mogelijk. Gerard Soeteman schreef het scenario. De film kwam
in 1976 in de Nederlandse bioscopen, maar bleef tot 1987 in Indonesië zelf verboden.
Hermans was kritisch over de film, maar niet omdat hij niet was gevraagd aan de
film mee te werken.
De reis die Hermans met Rademakers naar Indonesië maakte, heeft uiteindelijk
tóch nog grote gevolgen gehad. Hermans had al langer met het idee voor een biografie
van Multatuli rondgelopen. In Indonesië moet dat idee zijn gerijpt, moet dat een vast
voornemen geworden zijn. Die reis markeert in feite ook het einde van Her-
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mans' dubbelbestaan als wetenschapper en schrijver. Hij wilde daarna nog uitsluitend
schrijver zijn. Hij had genoeg van alle tegenwerking in Groningen, en besloot afscheid
te nemen van de nulliteiten om hem heen. Hij vroeg en kreeg eervol ontslag en vertrok
naar Parijs. Daar, in zijn zelfgekozen ballingschap, schreef Hermans vervolgens
Onder professoren (1975) en De raadselachtige Multatuli (1976). En vanuit Parijs
mengde Hermans zich in april 1975 in het Multatuli-debat, dat door Nieuwenhuys
was geopend met een reeks artikelen in de Haagse Post over de mythe van Lebak.
Is dit alles toeval? Spinoza zei het al: toeval bestaat niet.
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Tom Phijffer (1965) is advocaat te Amsterdam. Naast de praktijk als
huurrechtspecialist besteedt hij zijn vrije tijd onder meer aan onderzoek naar de zaak
van Lebak. In 2000 publiceerde hij Het gelijk van Multatuli, het handelen van Eduard
Douwes Dekker in rechtshistorisch perspectief (Uitgeverij Bas Lubberhuizen). Phijffer
is ook secretaris van het Multatuli Genootschap. Momenteel werkt hij aan een boek
over de regeringsbenoeming die Rob Nieuwenhuys in 1971 voor twee maanden terug
in Indonesië bracht.
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Genootschap. Delen van een eerder artikel (Phijffer 2018) komen soms in deze bijdrage terug.
Ik houd me in dit artikel aan de Indonesische spelling van 1971. Dus: Djakarta in plaats van
Jakarta, Toegoe in plaats van Tugu, Poentjak in plaats van Puncak, etc.
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2011, het citaat op p. 690.
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Koloniale waren
Jan Wolkers als Indisch auteur1
Onno Blom
Jan Wolkers groeide op met de geur van Indië in zijn neus. In de kruidenierswinkel
die zijn vader vlak voor zijn geboorte begin jaren twintig van de vorige eeuw was
begonnen in de Deutzstraat 7 in Oegstgeest, stonden grote stopflessen met Indische
kruiden en specerijen op de plank. Die had vader Wolkers in het assortiment
opgenomen vanwege de kolonie oud-Indischgasten die in het dorp was neergestreken.
Als de stoppen van de flessen gingen, rook het hele huis naar een kampong.
‘Die verdomde rotwinkel van ons in koloniale waren,’ luidt de eerste zin van
Wolkers' roman De walgvogel uit 1974.
Alsof ik weer bedolven word onder de luchtige staven agar agar, de
kroepoek oedang en de naar verrotting stinkende trasi. Het weer benauwd
krijg van de versteende stank die uit de stopflessen kwam met bruine
gedroogde garnalen, roofvogelachtig als ouwe wijvennagels. De
onzindelijke plakkaten rempejek, een roodbruine samenklontering van
walgelijke troep met katjang, alsof een hele compagnie met de bibberatie
van de Atjehexpedities nog in hun reet, in hun eigen kots had zitten
kakken.2
De tirade in de beginregels van de roman moge vervuld zijn van woede en walging,
het prilste beeld dat Jan als jongen had van ‘ons Indië’, was juist bekoorlijk en
betoverend. Een droomland. Dat gevoel werd geboren uit de liefde voor zijn eerste
juf op de protestantse lagere school in het dorp, juffrouw Muijs, die ‘juffrouw Vink’
wordt genoemd in Terug naar Oegstgeest:
Ze had dezelfde amandelvormige ogen als de godin van de liefde, maar
mooier nog, goudbruin, omdat haar voorouders in onze voormalige kolonie
in de Oost de schoonheid van de gordel van smaragd in al zijn geledingen
hadden bemind.3
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Vanaf de eerste schooldag was Jan verliefd op juffrouw Muijs. Hij wilde zo dicht
mogelijk bij haar zijn. Elke dag zorgde hij ervoor dat hij op tijd op school was om
zijn jas naast de hare aan de kapstok te kunnen hangen:
Als ik te laat was, drukte ik mijn gezicht even in de stof van haar jas zodat
mijn neus in de plooi verdween. [...] Ook had ik altijd de neiging om mijn
hand in haar jaszak te steken. Niet om er iets uit te halen om het te bekijken,
maar zomaar om de kleine voorwerpen te betasten en het tikken van de
kaurischelpjes tegen elkaar te horen. Want daarvan had ze zeker een paar
bij zich. Ze was in Indië geweest en had daar sigarenkisten en jampotten
vol schelpen van meegenomen. Als je heel goed je best gedaan had gaf ze
je er een paar.
Na een jaar verliet juffrouw Muijs de school. Jan was ontroostbaar. ‘Urenlang heb
ik op het winkeltrapje zitten huilen in de slagschaduw der diepe verlatenheid.’4

Oom Hendrik
Wie bij Jan de liefde voor Indië verder aanwakkerde, was zijn oom Hendrik, een
broer van zijn vader en het zwarte schaap van de familie. Aan het begin van de
twintigste eeuw had hij als stuurman gevaren naar de Oost, maar na allerlei
omzwervingen was hij aan lager wal geraakt. Af en toe bivakkeerde hij op een
zolderkamertje in de Deutzstraat.
Oom Hendrik had de zeven zeeën bevaren, was overal geweest, in China en Japan,
maar Indië vond hij het mooist. Hij vertelde Jan in zijn jeugd zulke sterke verhalen
over Indië dat bij zijn kleine neefje de rillingen over de rug liepen. Over de eerste
stuurman die op het witte strand tussen de palmen in de buurt van Balikpapan was
verdwenen, in handen van de kannibalen was gevallen, en van wie alleen een
afgekloven hand werd teruggevonden. Hij vertelde het zo beeldend dat Jan ‘die
kaalgeknaagde klauw’ voor zijn voeten op het vloerkleed zag liggen.5
Samen met zijn neefje bladerde Oom Hendrik in het Verkade-album Java en wees
hem op de klapperboom, de pisang en de sarong om de heupen van de Indonesische
meisjes. Later fluisterde oom Hendrik in Jans oor: ‘Die vrouwen daar die zijn zo lief.
Die likken je hol uit.’6
Daar kwam nog bij dat Oom Hendrik er niet tegenop zag om met zijn steil
gereformeerde broer, Jans vader, in discussie te gaan over het Hollandse beheer van
de koloniën. ‘Bij de woest oplaaiende ruzies die hij met mijn vader had,’ schreef
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Wolkers in het essay ‘Een paradijsvogel boven het aardappelloof’, ‘zat ik ademloos
te luisteren naar zijn snerpende stem als hij het beheer van de koloniën over de hekel
haalde of de muiters verdedigde van de Zeven Provinciën, die pantserkruiser
Potjomkin uit ons koloniaal verleden, die de volle laag had gekregen omdat de
bemanning een heel wat barbaarser en hardvochtiger meester boven zich had dan de
tsaar der Russen, namelijk de geldbeluste goddeloze zoon van een boer uit de
Haarlemmermeer.’7
Toen Wolkers begon te schrijven aan De walgvogel, dook uit de spookachtige
grauwheid van de depressie van de dertiger jaren voor zijn geestesoog het
verkiezingsaffiche van Hendrik Colijn op, dat zijn vader als trouwe antirevolutionair
in verkiezingstijd achter de winkelruit ophing. Op dat affiche stond Colijn afgebeeld
met een zuidwester op, als 's lands stuurman:
Maar het zijn godverdomme geen golven zuiver zeewater die daar tegen
die boeg uit elkaar spatten. Het is pure petroleum. Weggestolen onder de
voeten van de bruine volkeren vandaan die in ziekte en honger wegkwijnen
onder de zuignappen van dat roofzuchtige zweetdier in jacquet en steek.
's Lands Stuurman. Schipper naast God. Maar God ligt gekneveld met zijn
reet omhoog op het achterdek van dat schandschip van de Vereenigde
Oostindische Compagnie uit de twintigste eeuw. En til hem aan zijn
gereformeerde kloten omhoog, die God van Nederland, dan zal je zien dat
dat aarsgat van hem een lonkende goudader is. Ruk een handgranaat tussen
je koppelriem vandaan, trek de pen eruit en laat hem in dat borrelende
ingewandsgat exploderen. Denk maar niet dat je de psalmen en de
catechismus en de artikelen des geloofs om je oren krijgt. O nee! Keiharde
zilveren guldens met god zij met ons op de rand spuiten als een fontein
omhoog. Rinkelen verlokkelijker dan alle koralen van Johann Sebastian
Bach bij elkaar. Want dat is de God van dat kristelijke krepuul. Keihard
zilvergeld.8
In de tirade klinken de scherpte en het venijn van Multatuli door, de schrijver van
wie Jan het eerst hoorde van zijn oom Hendrik. De olijfgroene deeltjes van Multatuli's
Verzameld Werk stonden op het zolderkamertje van oom tussen een bonte verzameling
schelpen, ‘sommige zo groot als de steek van een gouverneur-generaal’, houten
beeldjes van Nias en Borneo, een snoer urinegele tijgertanden en breekbare bibelots
van Djokjase zilversmeedkunst verpakt in rafelig batik.9
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Niet naar Indië
Na de bevrijding van de Duitse Bezetting, Jan was nog net geen twintig, meldde hij
zich met zijn beste vriend Wim de Kler uit Multatuliaanse opstandigheid en zucht
naar avontuur aan om als militair naar Indië te gaan. Wim werd goedgekeurd, Jan
werd afgekeurd. Op wat men toen ‘sensibiliteit’ noemde, en wat later S5 werd.10 De
legerpsychiater had hem voor een labiele kunstenaar gehouden, nadat Jan bij de
keuring een gedicht van Nijhoff uit zijn hoofd was gaan reciteren:
Wij, aan 't dessert, eenzelvige rebellen,
Ontveinzen 't in ons mijmerend gedicht.11

Dichters, die konden ze in Indië niet gebruiken. Jan kon zijn burgerplunje aanhouden
en werd weer weggestuurd. Hij raakte erdoor in een zenuwcrisis. ‘Want wie wil er
niet als hij negentien is een mensenreddende held worden?’12
De twee jeugdvrienden namen in de zomer van '45 weemoedig afscheid van elkaar.
Wim vertrok naar de Oost en Jan bleef radeloos achter in het door hem verafschuwde
Oegstgeest. In de vier jaar dat Wim onder de wapenen zou blijven, hield hij zijn
vriend thuis op de hoogte van wat hij meemaakte. En dat was zeker niet alleen
bekoorlijk en betoverend. De strijd waarin Wim terechtkwam, was, nadat de
Amerikanen de atoombom op Hiroshima hadden gegooid, op slag veranderd van een
strijd tegen de Jappen in een oorlog tegen de Indonesiërs zelf, de naar
onafhankelijkheid strevende bewoners van het land. - En daar had Jan voor geen
goud deel van willen uitmaken.
Wim en ook Jans broer Han - die een jaar later wél werd goedgekeurd en vertrok
- schreven hem hoe het toeging op de patrouilles bij wat door de Nederlandse Regering
zo eufemistisch ‘Politionele Acties’ werden genoemd:
‘Die zenuwlijer van een Kees heeft vorige week een jongetje van amper
tien van een sawahdijkje geschoten. Met zijn sten spoot hij het kereltje
zijn lijf finaal aan flarden. Dat kind probeerde nog met zijn handen zijn
darmen bij elkaar te graaien en weg te kruipen, maar toen zakte het tussen
de rijst die hij aan het planten was in de modder weg.’ ‘Moeten ze zand
eten tot ik Gouverneur-Generaal ben? Vervloekt.’ ‘Er is geen individu die
niet zou worden gehouden voor misdadig, indien hij zich veroorloofde
wat de Staat zich veroorlooft.’13
De berichten maakten de jonge Wolkers razend. Samen met Jacques de Vink, een
buurman in de Deutzstraat die Spartakuscommunist was en een grote invloed op
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hem had, kalkte hij 's nachts op Leidse muren: ‘Rijst per Spoor’, naar Generaal Spoor,
de legercommandant die de Nederlandse troepen in Indonesië genadeloos liet optreden
tegen de plaatselijke bevolking.14 Of ze kalkten ‘Beul & Dreess - in koloniale waren',
en schreven de laatste letter van de naam van de latere premier met een SS-teken.’15

Jan Wolkers met Javaans meisje, 1970. Collectie Jan Wolkers.

Wolkers' allereerste gepubliceerde toneelstuk verscheen in Podium in 1958. Het
was geheel van de revolutionaire en anti-kolonialistische geest doortrokken en heette
Mattekeesjes. Of de zielenreinigingen van de Nederlandse klamboemaatschappij.
De ondertitel reflecteerde die van de Max Havelaar: ‘Of de koffiveilingen der
Nederlandsche Handelmaatschappij’. En net als Multatuli in de Havelaar toonde
Wolkers zich in Mattekeesjes een man met een missie. In het satirische toneelstuk dat niet over mattekeesjes (mandflesjes) noch over klamboes gaat - stelde hij het
kolonialisme en de kerstening van Nieuw-Guinea aan de kaak.16
De korte komedie is geen wonder van subtiliteit. Het stuk staat bol van flauwe
woordgrappen, knipogen en scabreuze toespelingen. ‘Ons schone Nieuw Guinea dat
zich slingert rond de evenaar als de gordelroos rond de smachtende lendenen van
een maagd.’17 En: ‘Eerst het eten, dan de koraal, zeg ik altijd.’18 Een Papoea ci-
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teert Hamlets ‘to be or not to be’ met een schitterende dictie. ‘Helemaal westers.
Zonder een shakespeare te verrekken.’19

Op weg naar De walgvogel
In de jaren zestig, waarin Wolkers als romanschrijver debuteerde en in één klap rijk
en beroemd werd, nam hij zich voor een roman te schrijven die zich in Indonesië
afspeelde. Pas in november 1974 zou die verschijnen. Wolkers was toen net 49 jaar
en op het toppunt van zijn roem.
De walgvogel was gedrenkt in heimwee en woede. Heimwee naar het land waar
Wolkers nooit was geweest, maar waarnaar hij zo hartstochtelijk had verlangd:
Indonesië, de gordel van smaragd. Woede over de wijze waarop Nederland met de
voormalige kolonie was omgegaan. Daar stond de walgvogel, de bijnaam voor de
dodo, de dikke, duifachtige vogel met de grote snavel, die door de Hollanders op
Mauritius tot op het laatste exemplaar was opgegeten, symbool voor.
In De walgvogel wilde Wolkers het verhaal vertellen van een jongen die niet, zoals
hij, werd afgekeurd voor de dienst in Indië, maar die wél ging. Hij gaf zijn alter ego
zijn eigen jeugd in Leiden en Oegstgeest, en liet hem daarna vertrekken naar de Oost.
Toen Wolkers net met het schrijven van de roman was begonnen, zocht hij samen
met zijn derde vrouw Karina Wim de Kler op, om nog meer te weten komen over
diens Indische ervaringen. Wim was na zijn repatriëring uit Indië, op 2 oktober 1949,
in Oegstgeest blijven wonen en docent Frans geworden. ‘Is een beetje verlegen als
hij ons ziet’, noteerde Wolkers in zijn dagboek over de ontmoeting met zijn oude
vriend. ‘Wim zegt over Indië dat ze hun ondergoed aan een touw buitenboord hingen
om het te wassen. Soms was het eraf geslagen.’20
Wim de Kler liet zijn fotoalbum uit die tijd aan Wolkers zien. ‘Muziekkorps op
de kade. Foto's van het heilige meer Telaga Warna. Hij heeft erin gezwommen. De
overkant lijkt zo dichtbij door de hoge bergwand erachter. Dat merk je pas als je in
het midden bent. Gevaarlijk. Erg diep en koud.’ Staccato noteerde Wolkers in zijn
dagboek treffende details. ‘Op Sabang onder een klapperboom. Inlander waarschuwt
voor grote gevaarlijke vruchten. Op de Puntjakpas beschoten. Groepsfoto's soldaten
met ontbloot bovenlijf. Erg mager. Aapjes.’21
Wolkers voerde ter voorbereiding van zijn roman ook verschillende intensieve
gesprekken met zijn broer Han, die in 1948 voor zijn nummer was opgekomen en
als dienstplichtig soldaat naar de Oost was vertrokken. Han had het maar liefst vijf
jaar
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uitgehouden. Hij was na zijn diensttijd in Indonesië gebleven en getrouwd met een
Chinees meisje, Jeanne, dat kort na hun huwelijk plotseling was gestorven. Daarop
was Han weer naar Nederland teruggekeerd.
‘Om half tien op,’ noteerde Wolkers op 8 maart 1970 in zijn dagboek. ‘Onder de
koffie praten we over De Walgvogel. Dat daar eigenlijk de hele geschiedenis van
Han en Jeanne ook in zou moeten zitten. Dat ik met Han naar Indonesië zou moeten.’22
Wolkers nam de gesprekken met zijn broer op en maakte daar weer aantekeningen
van. Daaruit blijkt dat Han hem allerlei sprekende details vertelde over zijn
inkwartiering in de Krayenhoffkazerne in Nijmegen, het vertrek met de Waterman
uit de haven van Rotterdam, de aankomst om vijf uur 's morgens op de rede van
Batavia, zijn ontscheping en de rondrit door de stad, de vrouwen die hij in de rivieren
zag baden, wassen en poepen, zijn aankomst in kamp Tjililitan II op Java, de sterke
verhalen van de jongens die er al een tijdje waren, het wacht staan en de geluiden
van het oerwoud, de wegschietende tjitjaks en de roep van de tokeh. Han vertelde
hem dat een Indonesisch meisje in Jakarta uit de struiken naar hem had geroepen:
‘trek, trek, toean!’
Gefascineerd was Wolkers door Hans' verhaal dat hij als soldaat een verhouding
had gehad met de verloofde van zijn vaandrig, Van Riel geheten. Han was verliefd
op de vrouw, maar moest knarsetandend in Batavia achterblijven toen Van Riel naar
Bandung vertrok met medeneming van de vrouw van wie hij hield. ‘Hoort,’ schreef
Wolkers in zijn dagboek, ‘dat vaandrig luitenant is geworden en dat die klootzak
getrouwd was.’23
Toen ontstond het idee om de held van De walgvogel - die Bob Griffioen zou gaan
heten - zijn grote liefde Lien, die hij verloor in Leiden, in Indië opnieuw te laten
ontmoeten aan de arm van haar vaandrig. Die liefdesgeschiedenis zou tragisch moeten
aflopen.
Maar vóór hij echt aan het schrijven van zijn roman kon beginnen, wilde Wolkers
eerst zelf door de rijstvelden lopen.24 ‘Stel je voor dat je hier door de Haarlemmermeer
fietst en je ziet een Indonesiër tussen de tarwe hurken, nou ja, haha, dan denk je die
moet even zijn broek laten zakken. Maar als je in je boek vertelt over de Indonesiërs
die zich in de rijstvelden verbergen, dan moet je toch weten waarover je het hebt.’25
In de zomer van 1970 ging hij. Zonder Karina - omdat hij de ervaring van een
eenzame soldaat wilde kunnen navoelen - maar wel als deelnemer aan een groepsreis.
Wolkers vreesde dat hem een individueel visum zou worden geweigerd vanwege
zijn protesten tegen het heersende generaalsregime van Soeharto.26 ‘Ik vind niet dat
je in een land als Indonesië met vakantie of op staatsiebezoek kunt gaan,’ schreef hij
in Werkkleding, net na terugkomst: ‘Ik moest er zijn voor mijn werk. Miljoenen
dood-
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arme hardwerkende mensen en enkele schatrijke generaals. De corruptie kwam de
riolen uit. Geen land om krokodillentranen boven een krokodillenput te huilen.’27

Jan Wolkers met de door hem ontworpen poster als protest tegen het bezoek van president Soeharto
aan Nederland, 1970.

Op vrijdag 19 juni 1970 vertrok Wolkers om 11.15 uur in een DC-8 met vlucht
KL-833 naar Indonesië. Hij maakte deel uit van een groepje van acht mensen: een
echtpaar uit Rotterdam, een homostel uit Zwijndrecht, een dame, twee heren en
hijzelf. Via Penang reisden ze met touringcars, af en toe een stukje in een vliegtuig
van Garuda, of met de boot, naar Medan, Prapat aan het Tobameer, Djakarta,
Bandung, Djokjakarta, de Borobudur, Surabaya en Bali. Op alle plaatsen verbleven
ze in luxe hotels. Vanaf Bali vloog de groep, met een tussenstop in Bangkok, terug,
om op zondag 5 juli weer op Schiphol te landen.
Wolkers hurkte in de dessa, liep over de dijkjes van de sawa's, schoot de rolletjes
van zijn Rolleiflex vol en luisterde 's avonds in zijn hotelkamer naar het geluid van
de tokeh. Maar hij schrok van de armoede die er heerste onder de Indonesische
bevolking, en ergerde zich aan het verwende en hooghartige, in wezen koloniale
gedrag van de toeristen uit zijn groep.
Van een van zijn hotels bewaarde Wolkers in zijn archief het briefje waarop de
strenge regels voor vrouwenbezoek waren vastgelegd. ‘Visiting regulation: No visitor
of the op-
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posite sex is allowed to see a registered guest in his room after 8 o'clock in the
evening. In all cases each visit must be announced to the front office clerk and the
door should be left opened during the visit.’28 In zijn hotel in Bangkok en in Tretes,
hoog in de bergen vlak bij Surabaya, hield Wolkers, zijn oom Hendrik indachtig,
zich helemaal niet aan die regels. Twee keer nam hij een meisje mee. Hij maakte
naaktfoto's van ze met de Rolleiflex - waar de meisjes verlegen en lief lachend op
staan - en ging met ze naar bed.
Twee dagen na zijn terugkeer noteerde hij in zijn dagboek:
Ik droom dat ik in de De Kempenaerstraat in Oegstgeest loop op de hoogte
van de zendingsschool. Er komt een klm-vliegtuig over. Ineens valt er
kledderachtige stront uit. Ik kom onder te zitten. Heeft dat te maken met
mijn angst dat ik geslachtsziekte opgelopen heb bij een van die meisjes in
Indonesië of is het gewoon de Stront van de Koloniën?29
Tot zijn verbazing was de bananenboom die Wolkers in zijn Amsterdamse atelier in
een grote pot had staan, na zijn terugkeer ineens vrucht gaan dragen. ‘Ik zat dan ook
onder het stuifmeel.’30
Toen Wolkers Karina weer terugzag, zei hij direct: ‘Dit moet je ook zien. Volgend
jaar gaan we samen terug naar Indonesië.’31 Dat zou geen jaar, maar twee jaar duren.
Op 11 april 1972 noteerde Wolkers in zijn dagboek: ‘Schrijf tussen twee en vier het
eerste hoofdstuk van De Walgvogel in een bui van grote opwinding en opluchting.’32
In de tussentijd documenteerde hij zich uitgebreid. Hij herlas het eerste, olijfgroene
deeltje met Ideën en de Max Havelaar van Multatuli en Het land van herkomst van
E. du Perron.33 Over dat boek had hij in 1948 aan Wim de Kler geschreven:
Las jij wel eens ‘Het land van herkomst’ van Du Perron? Ik heb het
verleden week gelezen, en vind het een meesterwerk. De beschrijving van
zijn jeugd in Indië, de natuurbeschrijvingen die meer topografisch dan
lyrisch zijn, met zulk een scherpte, zo psychologisch juist ook verbeeld,
dat ik dit wel het mooiste gedeelte van het werk vind.34
Wolkers verdiepte zich ook in het dagboek dat Wim Schermerhorn, de eerste
minister-president van Nederland na de oorlog, als voorzitter der Commissie-Generaal
voor Nederlands-Indië had bijgehouden tijdens de besprekingen over het akkoord
van Linggadjati in 1946 en de aanpassingen daarop in 1947. De besprekingen hadden
de vrede in Indonesië niet kunnen bewaren. In het boek zit nog altijd een papiertje
bij de pagina waar Wolkers deze zin van Schermerhorn heeft aangestreept: ‘De
soldaat had slechts één ding te begrijpen, nl. dat iedere inlander een vijand was.’35
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In zijn dagboek schreef Wolkers over Schermerhorn: ‘Een beetje zwakke man, maar
wel de enige van formaat.’36
Op 15 juni 1972 moest Wolkers optreden bij een literaire manifestatie in Diligentia
in Den Haag. Hij klopte daar voor de ogen van de verwonderde toeschouwers - en
zijn collega's, onder wie Hella Haasse - Haagse bluf en las er ‘Koloniale waren’ voor,
het eerste hoofdstuk uit De walgvogel. Er liepen een paar mensen geschokt weg.37
J.B. Charles, het pseudoniem van schrijver, verzetsheld en rechtsgeleerde Willem
Nagel, kwam na afloop naar hem toe om hem te complimenteren met zijn vrijmoedige
optreden. Maar de NOS, die televisieopnamen maakte, knipte Wolkers' Multatuliaanse
tirade uit de uitzending.38
Van 30 juni tot 20 juli 1972 keerde Wolkers terug naar Indonesië. Weer als lid
van een groepsreis, en ditmaal samen met Karina. Hij maakte enorm veel kleurendia's,
waarop hij de hele reis in beeld documenteerde. Aan Karina vroeg hij om zo
nauwgezet mogelijk aantekeningen bij te houden van wat ze zagen en meemaakten.

De walgvogel voltooid
In de herfst van 1972 voltooide Wolkers zijn Indische roman. In de slotscène koopt
Griffioen een mandje met te slachten kikkers van een arme Indonesische man. En
laat de kikkers vrij. Het is de enige vrijheid die Wolkers de Indonesiërs, vijfentwintig
jaar na hun onafhankelijkheid, kon geven:
Soms hoorde ik een klef geluid en een klagelijk en slijmerig gepiep uit de
mand komen. Ik deed hem open en keerde hem om. Ze bleven even liggen,
sommige met hun witte buiken naar boven als dooie vis. Maar na een poos
kwam er beweging in die glibberige massa. Ze schoven die vliesachtige
oogleden een paar keer voor hun ogen heen en weer en sprongen toen één
voor één weg naar de laagte waar je met een klokkend geluid water hoorde
stromen.39
Hella Haasse wees in haar essay ‘Een netwerk van beelden’ op de ‘suggestieve
mensachtigheid van kikkers’ in de scène. Zij had oog voor de manier waarop Wolkers
symbolische waarde verleende aan de realiteit van zijn beschrijving. Bovendien wees
zij op de metamorfose die zowel kikkers als vlinders ondergaan in Wolkers' werk.40
Op zoveel fijnzinnig inzicht hoefde Wolkers na het verschijnen van De walgvogel
bij de critici niet te rekenen. Adriaan van der Veen prees in NRC Handelsblad het
beeldende verteltalent van Wolkers, maar had inhoudelijke bezwaren:
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Kleurendia Jan Wolkers van zijn reis naar Indonesië in 1972.

Kleurendia Jan Wolkers van zijn reis naar Indonesië in 1972.
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Kleurendia Jan Wolkers van zijn reis naar Indonesië in 1972.

Mijn voornaamste bezwaar tegen het zo leesbare De walgvogel komt neer
op de traditionele opvattingen van Wolkers. Traditioneel in die zin, dat
hij progressief is wanneer daaraan geen gevaar meer is verbonden, bij het
seksuele geen blad meer voor de mond neemt als niemand dat nog erg
vindt, en meningen verkondigt over het Nederlandse verleden in Indië die
al tot in den treure toe zijn beaamd, misschien zelfs door de suikerplanters
in die gewezen kolonie.41
Van der Veen sloeg de plank mis.42 Wolkers was al op die bloedhete zomerdag in
1945, toen hij zich ging opgeven als oorlogsvrijwilliger, een buitengewoon
progressieve jongen. Hij was voor zijn politieke opvattingen openlijk uitgekomen,
ook als schrijver, toen dat nog allerminst gebruikelijk was. Zijn debuut in Podium
in 1958, het toneelstuk Mattekeesjes, vormde daarvan het bewijs. Bovendien was
men in Nederland aan het begin van de jaren zeventig nog allerminst in brede kring
bereid om schuld te bekennen voor de misdaden tijdens de ‘politionele acties’,
waaraan de jonge Jan op een haar na was ontsnapt. Weliswaar werd in opdracht van
de regering-De Jong in 1969 de zogeheten ‘excessennota’ geschreven, met historicus
Cees Fasseur als secretaris en belangrijkste onderzoeker, maar het bestaande beeld
werd toch nauwelijks aangetast. Premier De Jong schreef aan de Tweede Kamer:
‘De Re-
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gering betreurt dat er zich excessen hebben voorgedaan, maar zij handhaaft haar
opvatting dat de krijgsmacht als geheel zich in Indonesië correct heeft gedragen.’43

Kleurendia Jan Wolkers van zijn reis naar Indonesië in 1972.

‘Amerika,’ schreef Wolkers in De walgvogel:
was van mening dat Nederland de bestandsovereenkomst van 17 januari
1948 had geschonden, en de Australische afgevaardigde Dr. Hodgson
noemde die Blitzkrieg op klompen ‘worse than even Hitler did to the
Netherlands in 1940’. Daar kon het thee-, koffie-, en tabaksgeile schorem
het mee doen onder de opgetuigde kerstboom en bij het kindjewiegen.
Vanuit die geknielde houding bij de kribbe met de verkrachte Vredevorst
erin konden ze zo door op hun knieën naar Canossa. De nazaten van Jan
Pieterszoon Coen, die maar net de Neurenbergse strop om hun nek waren
ontlopen, konden, door de hele wereld met schande overladen, gaan
afdruipen. Het miljoenenvolk had eindelijk na drieënhalve eeuw terreur,
uitbuiting en uitzuiging die stinkende parasiet in jacquet en steek van zich
afgeworpen. Het koloniale tijdperk was voorgoed voorbij.44
Zo bezien was De walgvogel óók een steen in de Hollandse Hofvijver. Toch heeft
Wolkers nooit een politiek pamflet willen schrijven. Hij had wel een boodschap,
maar
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weigerde een boodschappenjongen te zijn. Hij dacht met zijn romans, via de
verbeelding, een groter effect te sorteren. Wolkers zag het als zijn belangrijkste
opdracht de sfeer van de tijd te laten herleven: ‘Ik geloof dat het echt een boek is
geworden van een generatie. De oorlog, Indonesië, heel die periode van 1944 tot
1949 heb ik in mijn boek beschreven. Maar behalve dat is het, geloof ik, ook een erg
avontuurlijk verhaal geworden.’45

Kleurendia Jan Wolkers van zijn reis naar Indonesië in 1972.

Na de publicatie van zijn roman was Wolkers nog altijd niet klaar met Indonesië
- hoeveel van zijn krachten het schrijven van De walgvogel ook had gevergd. Na ‘de
Ilias’, deze zwart-romantische avonturenroman over Indië tijdens de naoorlogse
jaren, wilde Wolkers ‘de Odyssee’ schrijven: een roman over de reis naar Indonesië
van twee oude jeugdvrienden, meer dan twintig jaar na de bevrijding van de kolonie.

De kus
In 1975 raapte Wolkers weer al het materiaal bij elkaar dat hij op de twee reizen naar
Indonesië had verzameld. Op 21 juni noteerde hij in zijn dagboek: ‘Heb vandaag
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het idee dat mijn nieuwe boek waar ik nou al maanden op loop te broeien “De Kus”
moet heten, en als dramatisch hoogtepunt een homoseksuele handeling tussen de
hoofdpersoon en zijn vriend moet hebben.’46
In gedachten keerde hij terug naar het afscheid van Wim de Kler in de zomer van
'45. ‘Maar iedere keer,’ schreef Wolkers in De kus,
als ik een brief van Bob kreeg waarin hij schreef over de overweldigende
en indrukwekkende natuur vol angstaanjagende geluiden en kanjers van
insecten en reptielen en dat als iedere vinger van je hand een lul was er
nog te veel mooie meiden om het kamp zwierven om allemaal te grazen
te nemen, voelde ik mijn leven mislukt. Een zak die in Holland was
achtergebleven.47
De levendige herinnering aan de kus die Wim hem op de avond voor zijn vertrek
naar Indonesië had gegeven, reikte Wolkers de titel en het begin van zijn roman aan.
Was De walgvogel de roman van de woede, De kus was de roman van de ironie.48
Wolkers hanteerde in de boeken een andere stijl: De walgvogel is exuberant, De kus
veel ingetogener en staccato.49 Wolkers richtte in De kus zijn ironische pijlen niet
alleen op de misdaden van de vroegere kolonisator, maar ook op de verschrikking
van het neokolonialisme: het moderne, decadente toerisme. De reis die de ik-figuur
met Bob onderneemt naar Indonesië, wordt geen plezierreisje, geen sentimental
journey, maar een huiveringwekkende tocht door een schuldig landschap. Bob begint
hevig pijn te lijden als hij aankomt in Bandung, op de plek waar hij vroeger als
Hollandse soldaat de beest heeft uitgehangen. Hij kan dan bijna niet meer bewegen
van de jicht en krijgt platjes. Op de plaats waar hij eens vernietigde, wordt hij
hulpeloos. Hij takelt af.
In tegenstelling tot De walgvogel - dat zich afspeelt over een periode van
vijfentwintig jaar - bestrijkt De kus, toch bijna net zo'n dik boek, maar zeventien
dagen: exact het aantal dagen van zijn groepsreis in 1970. Wolkers volgde nauwgezet
het schema van die reis. Elk hoofdstuk van De kus begint met korte, in reisbureauproza
gestelde aankondigingen van wat er op het programma staat: ‘Derde dag (zondag
21 juni 1970) - Per touringcar reizen we van Brastagi naar Prapat. Onderweg
brengen we een bezoek aan een dorp van de Karo Batakstam en maken we een
kleurrijk uitstapje naar een fruitmarkt.’50
Voor de beschrijving van de decors gebruikte Wolkers de dia's die hij in 1970 en
1972 had gemaakt. Die dia's zijn heel gedetailleerd - zoals van de schitterende reliëfs
van de Borobudur, de boeddhistische tempel op Java - om hem in staat te stellen zijn
beschrijvingen heel precies te laten kloppen.51 Bob kan in De kus maar niet stoppen
met fotograferen. Hij drukt maar af. Wild en bezeten. Alsof hij een stengun
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leegschiet. Daarnaast baseerde Wolkers zich op Karina's aantekeningen. Na hun
bezoek aan de beroemde plantentuin in Bogor noteerde zij:
De plantentuin. De ingang heeft aan weerszijden een paar hoge bakstenen
pilaren. Rechts een gebouwtje waarin wc's zijn. We rijden met de bus naar
een grote vijver. Daar mogen we er even uit. Het gras eromheen is prachtig
groen. Er staan hoge bomen omheen. Rode libellen. Het is er smoorheet.
We worden steeds belaagd door jongens met dozen met vlinders. Koepie,
koepie. De Indonesische gids weet ze weg te krijgen, want later zie je ze
niet meer om de groep heen. Dan storten ze zich op mensen die er alleen
rondlopen.52
Wolkers schreef in De kus: ‘Als we de plantentuin inrijden wordt onze bus omringd
door opgeschoten jongens die dozen met opgeprikte vlinders voor de ramen ophouden.
“Kupi, kupi! Fifteen hundred. Kupi, kupi!”’ En een paar regels verder:
Voordat iemand tot aankoop kan overgaan stuurt de gids ze naar de ingang
terug, want ze beletten je het voortgaan. Over het smaragdgroene mollige
gras lopen we naar de waterkant. Er drijven bladeren van de victoria regia
op het goudgele water dat rimpelloos is als glas. De meeste gaaf als een
gonggrote schaal van groen geoxideerd koper met een vlijmscherp opstaand
randje. Sommige vallen brokkelig uit elkaar tot vlokkig drijfsel. Rode
libellen zweven erover heen en weer. Soms landen ze op het groene
bladweefsel.53
Tijdens het schrijven van De kus verdween Wolkers bijna in de wereld van zijn
roman. Soms leek de omgeving zich wel te voegen naar zijn verbeelding. In zijn
volkstuinhuisje op Amstelglorie noteerde hij op 25 mei 1976: ‘Als ik aan het schrijven
ben over het duistere Telaga Warna tussen Bogor en Bandung, betrekt de lucht.
Grijsgroen. Het kan niet beter voor de sfeer. Dikke regendruppels. Het opspetteren
van de regen tussen de boven het water uitkomende krabbescheer.’54 En, een half
jaar later: ‘Werk 's middags aan De kus. Bezoek aan Tjandi Mendut. Ruik dat hele
Indië als ik werk.’55

De kritiek
Toen in 1977 De Kus, gehuld in een fel roze omslag, in grote stapels in de boekhandel
lag, brak de pleuris uit. Wolkers had de publiciteit, vanwege de aanzwellende kritiek
op De walgvogel, strak in de hand willen houden, maar slaagde daar niet in. Wim
Zaal publiceerde een gefingeerd interview met Wolkers in Elsevier waaruit bleek
dat
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hij - tegen Wolkers' uitdrukkelijke wens - inzage had gehad in het originele typoscript.
Daarop brak Wolkers met zijn uitgever, Laurens van Krevelen van J.M. Meulenhoff,
die hij daarvoor verantwoordelijk hield.
Tezelfdertijd ontstond er een veldslag tussen Wolkers en de critici, van wie een
aantal de bestsellerauteur clichématigheid en slecht schrijven verweten. Wolkers
diende hen gedetailleerd en gedocumenteerd, woedend en genadeloos van repliek.
Een ingezonden brief tegen Maarten 't Hart, die in zijn recensie van De kus in NRC
Handelsblad Wolkers ‘de André van Duin van de Nederlandse literatuur’56 had
genoemd, begon hij met de regels:
Het is niet de gewoonte des arends zich met het ranzig rancuneuze gekakel
der hoenders bezig te houden als hij in een machtige glijvlucht het
luchtruim doorklieft en vanuit de walm van kippevoer en mest door het
bijziend pluimvee met afgunst wordt nagestaard. Maar als een door de
machtige ruis der wieken van de leg geraakt ziekelijk kapoentje zich
verstout om zich op het ballonnetje der valse beweringen en onvolledige
citaten hemelwaarts te verheffen, is die koning van de stratosfeer het aan
zwaan en zwaluw verplicht dit met kussenvulling bedekt week
diepvriesvlees met een houw van zijn geduchte snavel naar de legbatterij
terug te doen tuimelen.57
Klinkt hier niet opnieuw de echo van Multatuli en Du Perron?
Er gebeurde nog iets opmerkelijks. In de interviews over De kus die Wolkers wél
zelf gaf aan de journalisten, beriep hij zich herhaaldelijk op de feiten waarop zijn
roman zou zijn gebaseerd. Maar sommige van die feiten verzon hij. Het meest in het
oog sprong het ‘feit’ dat hij samen met zijn oude vriend, die in de koloniale oorlog
had gevochten, terug naar Indonesië was gegaan. Net zoals in De kus gebeurt. ‘Kijk,’
zei Wolkers tegen Frank van Dijl van het Algemeen Dagblad, ‘je zou kunnen zeggen:
wat de ik-figuur in De walgvogel beleeft, komt van die Bob uit dit boek, daarom ben
ik er met hem geweest. Anekdotes kun je van elke soldaat horen, daar heb je niks
aan, het gaat erom wat je ermee doet.’58 Maar met Wim de Kler of zijn broer Han op wier ‘soldatenanekdotes’ De walgvogel voor een deel is gebaseerd, maar die hij
nergens noemde in interviews - is hij nooit naar Indonesië geweest. Toen Van Dijl
vroeg of ‘die vriend’ op Bob leek, antwoordde Wolkers: ‘Ja, heel erg. Ik heb - nou,
ik wil het uit het persoonlijke houden - hier heb je een fotootje van Paul Newman,
die heb ik van de week uit de krant geknipt, daar lijkt hij sprekend op.’59
‘Ik wil het uit het persoonlijke houden,’ zei Wolkers. En deed vervolgens het
omgekeerde, door zich te beroepen op het bestaan van een niet-bestaande vriend.
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In het interview met Jan Brokken maakte hij zich er kwaad over dat de ‘lul de
behangers van een critici’ natuurlijk niet begrepen dat het gedrag van Bob Koudijs
voortkwam uit traumatische ervaringen uit het verleden zoals hij die zelf maar al te
goed kende. Die ervaringen waren een obsessie voor Wolkers, die verleenden
waarheid aan zijn blik op de werkelijkheid. De verbeelding moest hem een uitweg
bieden om het leven te bezweren.

Besluit
Naar Indonesië zou Wolkers na zijn twee reizen in de jaren zeventig nooit meer
terugkeren, maar hij bleef zich wel omringen met etnografische kunstwerken uit de
Gordel van Smaragd. Op zijn boekenkast op Texel, waar Wolkers zijn late leven
sleet, stond de kunstig in hout uitgesneden boeg van een prauw. Maskers hingen aan
de muur. Op zijn werktafel stond een amulet van de oevers van de Sepikrivier.
In de verbeelding reisde Wolkers voor het laatst naar Indonesië in zijn essays, die
eigenlijk verkapte memoires zijn. In de jaren tachtig en negentig van de laatste eeuw
schreef hij over Multatuli, etnografica en de ‘zwarte bevrijding’, de melancholieke
na-oorlogse jaren in Herrijzend Nederland. Nog eens nam hij het op voor de generatie
jongemannen die ontworteld raakte door de ‘ploertige domheid van politici uit die
tijd’ die bereid waren Hollanders te laten sneuvelen in de modder van de sawah's om
inlanders te vermoorden.
Toch concludeerde Wolkers dat er in Indonesië ook wel wat groots verricht was.
‘Dat is onmiskenbaar, zeker als je aan de literatuur denkt. Het is de bakermat geweest
van menig literair meesterwerk. Multatuli, Couperus, Du Perron, Székely-Lulofs,
Daum, Walraven, Robinson, Hella Haasse, Rudy Kousbroek en zo vele anderen zijn
het bewijs dat zo'n stoot tropenadrenaline een inspiratiebron was voor degenen wier
Neêrlands bloed te killetjes door de aderen vloeide.’60
In die literaire traditie paste Jan Wolkers naadloos. Hij zette zijn verbeelding in
als wapen tegen de gruwelen van het kolonialisme en de Hollandse
kleinburgerlijkheid. Tot zijn laatste hartenklop liet Indonesië zijn bloed kolken.
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[Nummer 3]
Redactioneel
In deze aflevering vindt u de resultaten van ons symposium over liefde en lust in de
Indische letteren, gehouden op Bronbeek op 4 november 2018. Jacqueline Bel
behandelde onder de titel ‘Indië als exotisch lustoord?’ opvattingen over seksualiteit
in de koloniale roman rond 1900. ‘Waar zijn de Europese moordenaressen?’ vroeg
Vilan van de Loo zich af. Sarah Badwy liet haar licht schijnen over de representatie
van het Nederlandse trouwideaal in Carry van Bruggens Een Indisch huwelijk. Petra
Boudewijn sprak over trouwen in de tropen, relatieadviezen uit de Indische letteren.
‘Onder de Gordel van Smaragd’ was de titel van Frank Okkers verhandeling over
de Indische biograaf en de liefde. Gerard Termorshuizen, wiens samen met Coen
van 't Veer geschreven biografie over Dominque Berretty tijdens het symposium
werd gepresenteerd, belichtte de relatie tussen Berretty en de vrouwen onder de
veelzeggende titel ‘...na korte tijd altijd weer teleurgesteld, dat ook zijn laatste idool
toch niet volmaakt was’. Kees Snoek besprak onder de titel ‘Liefde zonder protocol’
lust en liefde bij Du Perron.
Het symposium werd afgesloten door een gesprek tussen Peter van Zonneveld en
Vera de Vries (Xaviera Hollander). Het ging over haar vroege jeugd in een Japans
kamp, hetgeen haar zeer emotioneerde. Over haar vroegste jeugd en de relatie met
haar vader schreef zij een indringend boek: Kind af (2001).
Haar vader, Mick de Vries (1900-1973), medicus, romanschrijver en
amateurschilder, was een goede vriend van Simon Vestdijk. Ze kenden elkaar uit
hun studietijd in Amsterdam. Vestdijk gebruikte soms de avonturen van Mick de
Vries als uitgangspunt voor een roman, zoals bijvoorbeeld De dokter en het lichte
meisje (1951). Mick de Vries ging naar Indië en werd directeur van het hospitaal in
Soerabaya. Beide vrienden schreven elkaar geregeld. De brieven van Vestdijk zijn
verloren gegaan, maar die van zijn vriend zijn bewaard gebleven en gepubliceerd:
Mick de Vries, ‘Knettt'rend vuurwerk’ (Groningen 1984). Tijdens de Japanse bezetting
heeft hij veel mensen kunnen helpen, onder meer door het smokkelen van medicijnen,
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hetgeen hem op zware martelingen door de Japanners kwam te staan, waarvan hij
zijn hele leven last heeft gehouden. Hij schreef een aantal romans, waaronder
Doodsengel (1940), over een moordzuchtige verpleegster. Het boek speelt in
Soerabaya, is goed geschreven, en verdient het om heruitgegeven te worden.

Vera de Vries (Xaviera Hollander) en Peter van Zonneveld.

Op 18 oktober wordt in Leiden de Derde Indische Letterenlezing gehouden door
Jacqueline Bel, onder de titel: ‘Een gordel van smaragd? Van Multatuli tot Birney’.
Nadere informatie achterin deze aflevering.
Op zondag 3 november wordt op Bronbeek ons jaarlijks symposium gehouden
onder de titel ‘De Indonesische stem’, met bijdragen van Alicia Schrikker, Judit
Bosnak, Willem van der Molen, Madelon Djajadiningrat, Christina Suprihatin en
Arnoud Arps. Peter van Zonneveld gaat in gesprek met Alit Djajasoebrata. Het
volledige programma is te vinden in dit nummer. Houd u er wel rekening mee dat
vanaf nu alleen digitale inschrijving mogelijk is (zie de toelichting aldaar).
Wij wensen u veel leesplezier!
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Indië als exotisch lustoord?
Opvattingen over seksualiteit in de koloniale roman rond 1900
Jacqueline Bel
De bekendste Indisch-Nederlandse roman waarin liefde en lust centraal staan, is De
stille kracht van Couperus uit 1900.1 De roman waarin de stevige en capabele
Nederlandse resident Otto van Oudijck, na een conflict met de lokale Javaanse regent,
uiteindelijk ten onder gaat door de stille kracht, de mysterieuze macht van de Javaanse
bevolking tegen de westerse indringers. De stille kracht bevat een hoge dosis lust,
zeker als men afgaat op de wijze waarop er destijds tegen het boek werd aangekeken.
Het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort spreekt in 1900 bijvoorbeeld van
‘pornographie’.2
De lust in de roman wordt vooral verbeeld door de Nederlandse Léonie van
Oudijck, de aantrekkelijke blonde residentsvrouw, die op grote schaal overspel
bedrijft. Ze is een van de grandes femmes fatales uit de Nederlandse literatuur. In
de televisiebewerking uit de jaren zeventig trok Léonie de aandacht - dat wil zeggen
de toen nog jonge actrice Pleuni Touw - in het bijzonder in de scène waarin zij
poedelnaakt door het beeld rent, bespat met de bloedrode sirih, roepend: ‘Ik ben
bezoedeld, ik ben bezoedeld’.
Een andere vertolker van de lust in de roman is Addy de Luce, de jonge Indische
God die alle vrouwen in katzwijm doet vallen. Hij is prachtig van uiterlijk, maar
heeft weinig hersenen. Hij is de mannelijke variant van de femme fatale of misschien
wel een speciale variant van het domme blondje?
Niet alleen lust maar ook liefde speelt een rol in deze roman: Van Oudijck houdt
echt van zijn echtgenote Léonie, hij verlangt naar tederheid, hij koopt cadeaus voor
haar en zorgt ervoor dat er verse bloemen op haar kamer gezet worden. Intussen
bedriegt zij hem - niet alleen met zijn zoon, maar ook met hun aanstaande pleegzoon.
Pas laat in de roman merkt Van Oudijck dat zijn vrouw zijn gevoelens voor haar niet
beantwoordt.
De ambtenaar Frans van Helderen is een ander personage dat in de ban komt van
de liefde. Hij is weliswaar getrouwd, maar houdt veel van Eva Eldersma, een even-
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eens gehuwde vrouw, die de Europese normen en waarden in stand wil houden in
de tropen. Eva voelt veel sympathie voor Frans, maar daar blijft het bij - ze is geen
vrouw van liefde. Ze wordt in de roman als een sympathiek personage beschreven,
maar zij is ‘koud’. In dat opzicht staat zij symbool voor de westerse vrouw, terwijl
de niet-westerse of in de tropen opgegroeide vrouw zoals Léonie staat voor
warmbloedigheid. Hetzelfde geldt voor de mannelijke evenknie van Léonie, Addy.

Pleuni Touw en Bob de Lange in de rollen van de resident Van Oudijck en Leonie Van Oudijck,
in de AVRO-dramaserie De stille kracht uit 1974.

In dit artikel zullen eerst enkele reacties van de literaire kritiek rond 1900 op de
losbandigheid in de Indische roman belicht worden, waarna Saids Orientalism (1978)
ter sprake komt. In zijn baanbrekende boek stelt hij dat de westerling het oosten
voorstelt als een seksuele lusthof.3 Na een beknopte historische terugblik op het
koloniale verleden wordt vervolgens in enkele Indische romans van rond 1900
nagegaan of er in Indië inderdaad sprake was van een exotisch lustoord, waarbij
vooral het concubinaat en de njai centraal staan, alsmede de vraag of er sprake is
van een mannelijke en een vrouwelijke blik.
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Literaire kritiek rond 1900
Maar eerst dus aandacht voor de literaire kritiek rond 1900.4 Het idee dat de tropen
een oord van seksueel vermaak zijn, wordt rond de vorige eeuwwisseling op
verschillende manieren zichtbaar, ook in de Nederlandse literaire kritiek rond 1900.
In 1899 stelt een criticus in De Tijdspiegel:
Het is mogelijk, dat de zinnelijke begeerten en hartstochten zich in de
tropen weliger en machtiger ontwikkelen dan in onze koele gewesten,
maar dat de Indische heeren en dames [...] zoo algemeen bezeten zouden
zijn door den duivel der zinnelijkheid, als hier wordt voorgesteld, valt
moeilijk aan te nemen. [...] Wordt hier dan alles omspoeld en verzwolgen
door enkel golven van passie?5
Een andere recensent vraagt zich datzelfde jaar in Dietsche Warande en Belfort af:
Waarom toch al die zinnelijkheid? Er is in de Hollandse bezittingen toch wel wat
anders? Zoo een roman kan een treffelijk mensch niet zonder blozen lezen.’6 Eerder
had schrijver en criticus Lodewijk van Deyssel in De Nieuwe Gids van 1888 al het
volgende opgemerkt over de dubbele moraal van de Indië-gangers:
De Hollanders zitten zich in hun land te versuffen van fatsoenlijkheid en
zedelijkheid, maar dan gaan er naar Indië en, al blijven ze daar levenslang,
voelen zich daar toch altijd min of meer net of ze op reis waren, en ze
hebben 't er zoo prettig vrij en zoo lekker warm, dat ze gaan luieren als
pachas en fuiven als dolle-mannen.7
De literaire kritiek rond 1900 signaleert dus lust en losbandigheid in de toenmalige
Indische literatuur, hetgeen vaak in verband wordt gebracht met het warme klimaat
- dat zou de zinnelijkheid bevorderen. Overspel onder westerse stellen komt dan ook
op grote schaal voor in deze romans. Zo beschrijft P.A. Daum in Hoe hij Raad van
Indië werd (1888) hoe de echtgenote van de hoofdpersoon het matras deelt met
verschillende hoge heren met als doel haar man op de maatschappelijke ladder te
laten stijgen. Hier gaat het dus om carrièrebevorderende lust. Maar ook gewone
zinnelijkheid komt voor. Zo laat een van de personages in de roman opeens zijn
begerig oog vallen op een vrouw:
Een dolle lust om haar in zijn robuste armen te nemen, overviel hem; 't
idee alleen bracht hem in extase en terwijl hij met half geopende mond en
half gesloten oogen het aantrekkelijk beeld bespiedde, dat voor hem stond,
boog zich
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onwillekeurig zijn lichaam rechts terzijde naar haar toe, als ware het een
stalen voorwerp onder den invloed van den magneet.8
De aantrekkingskracht blijft bestaan. Ook de vrouw voelt de begeerte van de man.
Later in de roman staat er: ‘Een lichte blos gleed over haar gelaat, toen zij zag, hoe
hij haar als verslond met de ogen.’9 Het is duidelijk dat het niet bij deze lichte blos
zal blijven. Ook in een andere roman beschrijft Daum overspelige relaties. In
Goenagoena (1887) heeft de ongelukkig getrouwde Betsy bijvoorbeeld haar zinnen
gezet op haar gehuwde neef, die met behulp van toverkruiden in haar ban wordt
gebracht.

Westerse beeldvorming

Omslag van de eerste druk van De stille kracht (1900), met een bandontwerp door J.J.C. Lebeau.
Collectie Universiteitsbibliotheek Groningen.

Dit zijn voorbeelden van overspel in de Europese bovenlaag van de koloniale
samenleving, maar losbandigheid wordt in de Indisch-Nederlandse literatuur veel
vaker in verband gebracht met seksuele betrekkingen tussen Nederlanders en inheemse
vrouwen. In die zin lijkt de Indische literatuur dus een bevestiging van wat Edward
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Said stelt in Orientalism: de Oriënt10 wordt in de westerse beeldvorming geassocieerd
met een seksueel paradijs, een lustoord. Said haalt daarbij het literaire werk van
Gustave Flaubert aan, de beroemde Franse schrijver, die de Oriënt voorstelt als een
domein waar op seksueel gebied vrijwel alles mogelijk is, waar de vrouwen
schitterend, begeerlijk en gewillig zijn. Flaubert representeert de inheemse vrouw
als een soort seksmachine. Ze heeft geen emoties en stelt geen eisen. De Oriënt is in
zijn werk verbonden met seksuele beloftes. Seks in de Oriënt is ontdaan van schuld
en boete.11
Dit ‘seksuele paradijs’ lijkt op het eerste gezicht op te gaan voor De stille kracht:
overspel teelt wierig en er wordt vooral door Léonie en Addy genoten van de seksuele
avonturen. Maar hoe staat het met de vele andere Indische romans die rond de
eeuwwisseling verschijnen? Wordt er inderdaad vrijmoediger tegen seksualiteit
aangekeken dan in het in die tijd nogal preutse moederland? Daar zorgden slechts
enkele naturalistische romans die de aandacht richtten op sloppen, slonzen en
slaapkamers, af en toe voor enige opschudding.

Omslag van Reggie Baay, Portret van een oermoeder. Beelden van de njaj in Nederlands-Indië
(2010).

Indische romans werden geassocieerd met een o-la-la-sfeertje. Dat gold niet alleen
voor de naturalistische romans die in Indië speelden, waarin een objectief, vaak rauw
beeld van de werkelijkheid werd nagestreefd.12 Het betrof eveneens het ouderwetse
idealistische proza dat in Indië speelde, vaak van vrouwelijke auteurs, boeken met
goede en slechte personages, een ingewikkelde intrige en een happy ending.13 In veel
van deze naturalistische en idealistische romans lopen bijvoorbeeld njai's rond,
inheemse huishoudsters, met heel andere taken dan die van de reguliere
interieurverzorgster. Westerse mannen leefden in de tropen vaak ongehuwd samen
met een inheemse vrouw, zo lezen we in de Indische romans. En beviel zo'n njai niet
meer, dan kon ze weer terug naar haar familie en werd ze vervangen door een ander,

Indische Letteren. Jaargang 34

meestal jonger en mooier ‘exemplaar’. Verscheen er uiteindelijk een witte vrouw als
huwelijkskandidate op het
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toneel - dan moest de njai eveneens het veld ruimen. Reggy Baay heeft mooie boeken
geschreven over de njai als voormoeder.14
Hoe worden die vrije seksuele omgangsvormen - in het bijzonder het concubinaat,15
het ongehuwd samenwonen - in de Indisch-Nederlandse romans uit die tijd verbeeld?
Dat is een van de vragen die in dit artikel centraal staan. Wordt Indië inderdaad
voorgesteld als een seksueel lustoord, zoals Said beweert? En zo ja, voor wie zou
het dan een seksueel paradijs zijn? Een andere vraag luidt: is er daarbij ook sprake
van liefde? En ten slotte is er nog een kwestie: is er in die verbeelding van seksuele
relaties een verschil tussen de blik van mannelijke en die van vrouwelijke auteurs?
Deze vragen zullen niet uitputtend worden behandeld, maar vormen een eerste aanzet
die verdere uitwerking behoeft.

Historische achtergrond16
Voordat deze vragen aan bod komen eerst aandacht voor de historische context.
Europese expansie was een mannenzaak. Seksuele relaties tussen Europeanen en
Aziatische vrouwen bestonden er vanaf het begin van de VOC, die de westerse vrouw
sinds 1650 had geweerd uit de kolonie. Het was voordeliger mannen alleen te sturen.
Ook werd er een trouwverbod ingesteld voor militairen. Handboekjes voor
nieuwkomers adviseerden een inheemse bijslaap te nemen. Dat werd gezien als een
adequate taalen inburgeringscursus. De Britten spraken in dit verband van ‘sleeping
dictionaries’.17
In Indië ontstond er aanvankelijk een Indo-Europese elite - aldus Taylor en Hensen
in Smeltkroes Batavia (1988). Er was sprake van een mestiezencultuur. De IndoEuropese vrouw had een respectabele positie. Maar tijdens het Britse tussenbestuur
in Nederlands-Indië (1811-1816) ontstond er meer afstand tussen de verschillende
bevolkingsgroepen. De Britten hadden een afkeer van de mestiezencultuur en na hun
vertrek zette de afbraak van de gemengde cultuur verder door.
In 1870 werd de kolonie opengesteld voor particulier initiatief (voorheen mochten
alleen bestuursambtenaren en militairen naar Indië). Ook werd de kolonie beter
bereikbaar: na de opening van het Suezkanaal in 1869 duurde een reis naar Indië
maar zes weken in plaats van zes maanden. Bovendien kwam er een nieuw
overheidsbeleid ten aanzien van westerse vrouwen: hun komst werd aangemoedigd,
wat voorheen, zoals gezegd, bepaald niet het geval was. In de loop van de negentiende
eeuw kwamen steeds meer witte vrouwen naar Indië. De positie van de njai kwam
daarmee in het gedrang.
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Lust en liefde

Foto van een njai, circa 1870. Collectie UB/KITLV Leiden.

Hoe zit het nu met die lust en liefde in de romans? De literaire kritiek maakt, zoals
we zagen, melding van het losbandige karakter van de Indische literatuur, maar wat
treffen we aan in die romans en hoe wordt het concubinaat daarin gerepresenteerd?
Aan de hand van een aantal prozawerken rond 1900 - romans en verhalenbundels wordt op deze vragen ingegaan. Daarbij zal zowel werk van mannelijke als van
vrouwelijke auteurs de revue passeren.
Vaak vormt de inheemse bevolking in deze romans, die draaien om de koloniale
elite, slechts een zwijgend exotisch behang op de achtergrond. Dat geldt ook voor
de njai, de huishoudster of ménagère, die zoals gezegd in de Indische roman heel
andere taken heeft dan de reguliere schoonmaakster. Die njai is in de regel een
bijpersoon, iemand die zwijgend op de achtergrond opereert, al zijn er uitzonderingen,
zoals de roman Nummer elf (1890) van Daum, waarin de njai in het centrum van de
aandacht staat.
Soms wordt de inheemse vrouw vooral als verleidelijk voorgesteld, in het bijzonder
in de fase voordat ze haar positie als njai in huis heeft ingenomen. Dan lijkt zij vooral
geassocieerd te worden met lust. James, de hoofdpersoon uit Daums Uit de suiker
in de tabak (1885), is getrouwd, maar dat maakt niet uit:
Hoe plechtig ik me ook had voorgenomen als gehuwd man tevens een
bijzonder ernstig man te zijn - de werking der omgeving was mij te
machtig, De nette, fantastisch verlichte pendoppo, de agiterende muziek
van de gamelan, de fraaie vormen der danseressen, het vrolijk gesprek en
de verhittende wijn, dat alles deed in de frisse bergstreek en bij de schone,
door het helderste maanlicht overgoten nacht, zijn werking.18
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In Augusta de Wits De godin die wacht (1903) wordt beschreven hoe de witte
Nederlandse Van Heemsbergen wordt verleid door een dansende inheemse
schoonheid, bij wie hij uiteindelijk een kind verwekt:
Nu begon zij te dansen [...] haar slank lijf latende deinen in
slangegolvingen. [...] Met een droomzachte beweging zag zij naar de plek
in de galerij waar Van Heemsbergen zat. Zij strekte de armen uit en bewoog
de handen op en neer, op en neer, alsof zij wenkte, van zich af en naar
zich toe [...].19
Van Heemsbergen wordt hier als het ware bedwelmd door de zwoele inheemse vrouw
en laat zich verleiden. Ook de njai in Nummer elf van Daum is aanvankelijk een
aantrekkelijk type: ‘Om de hoek keek een mooi donker kopje met een overvloed van
dartele krulletjes op het voorhoofd, grote schitterende zwarte ogen en een vrolijk
lachende mond met parelwitte tanden.’20 Dit lieflijke beeld verandert echter. In deze
naturalistische roman, waarin de njai centraal staat, stuurt de witte jongeman George
zijn mooie njai de laan uit om een rijke, onaantrekkelijke witte vrouw te trouwen.
De njai probeert haar toean eerst nog voor zich te winnen, maar als dat niet lukt,
neemt ze wraak door de witte vrouw te laten vergiftigen met de dodelijke gifpil
nummer elf - een bekend, volgens sommigen zelfs afgezaagd - thema in de Indische
literatuur. Aan het eind van de roman wordt de voorheen lieftallige njai als lelijk en
wild beschreven. Van wraak vervuld schakelt ze een gifmengster in.

Portret van P.A. Daum (1850-1898). Collectie UB/KITLV Leiden.

Nummer elf schetst ook meer algemeen een goed beeld van het concubinaat: alle
mannelijke personages in de roman blijken een njai te hebben, ‘“wilde”
wederhelften’21 zoals ze genoemd worden. En wanneer een van de vrouwelijke
personages een huwelijk weigert omdat hij een njai heeft gehad, denkt haar moeder:
‘Het zou er aardig uitzien, als dat een reden was om in Indië een huwelijk te
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voor zijn vroegere gedrag:
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Ik ben de enige niet. Alle jongelui doen het... hier in Indië...’23 En later
zegt hij: ‘Als men geen fortuin heeft en geen relaties hier, maar eenvoudig
jongste geëmployeerde is op een handelskantoor, wat moet men dan
aanvangen in dit eentonige land zonder iets voor jongelui om zich te
vermaken, - dan... je begrijpt de rest!24
De njai dient dus als vermaak van de man. Ze wordt meestal weinig respectvol
beschreven. Men geeft elkaar njai's cadeau,25 en in de roman In de koffie wordt ze
gezien als onderdeel van het meubilair, zo constateert Wolfgang, criticus van De
Nederlandsche Spectator, en hij is verbolgen hierover. Hij citeert: ‘Gerlings betrok
een huisje... na zich... te hebben voorzien van het noodige huisraad, waaronder een
ménagère.’26 Hoe de njai tegen de liaison aankijkt, wordt meestal niet belicht, al
geven Daum in Nummer elf en De Wit in De godin die wacht wel een enkele keer
een korte indruk van het innerlijk of de beweegredenen van de njai.
Zo neemt in De godin die wacht de eerder genoemde Van Heemsbergen, die
betoverd is door de schoonheid van een inheemse danseres, de jonge vrouw mee
naar huis, en hoewel hij zelf meer aan een one night stand had gedacht, blijft ze bij
hem: ‘Hij had haar willen terugzenden naar haar dessa, dien eersten ochtend; maar
zij was bitter begonnen te schreien.’27 Haar ouders zouden haar niet meer terug willen,
zo zegt ze. Van lust is hier bij haar echter geen sprake. Het gaat meer om gevoelens
van schaamte en schande. De roman suggereert verder dat ook de materiële welstand
die het leven met een witte inhoudt, de njai aantrekt, een aspect dat ook in Nummer
elf expliciet aan de orde komt.
Niet altijd staan vermaak, verleidelijkheid of lust op de voorgrond in de verhouding
tussen de witte man en de inheemse geliefde.28 Lena, de piepjonge dochter van een
‘koffie-opziener’ met wie Van Oudijck zich in De stille kracht uiteindelijk terugtrekt
in de desa, wordt zeker niet als een verleidster geportretteerd, maar als een verlegen
jong meisje met ‘goudglanzende’ wangen en ‘koolzwarte’ ogen’,29 in de woorden
van Van Oudijck ‘een lief kind, en de troost van mijn ouden dag.’30 En misschien is
hier dus wel sprake van liefde.
Een enkele andere keer krijgen we wel een inkijkje in het gemoed van een njai.
En ook dan lijkt soms sprake te zijn van liefde. Bij Daum komt het een enkele keer
voor aan de zijlijn van zijn romans. En in de roman van Terwogt, Corrie's tjisai of
Tafereelen uit het leven van een Indischen planter (1893), wordt een zeer sympathieke
Japanse njai beschreven, die van liefdesverdriet sterft als haar man, die niet tegen
het klimaat kan, op haar advies teruggaat naar Nederland.31
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Dat niet alle njai's blij zijn met hun lot, blijkt uit de reactie van Li, de njai in J.
Dermoûts roman In de koffie, die ook gevoelens krijgt toebedeeld:
Li kon die ochtend geen hap door haar keel krijgen. Ze moest blij zijn dat
ze nu Kormans vrouw was, maar hij had haar overvallen [...] en toen
Korman weg was naar het bosch, schreide zij, net als zij dien nacht had
gedaan nadat hij haar zoo ruw in haar slaap had gestoord.’32
Een associatie met # me too dringt zich hier op.

Hoe staat het nu met het mannelijke en het vrouwelijke perspectief?
Laten we een blik werpen op enkele prozawerken van vrouwelijke auteurs. Mina
Kruseman beschrijft in haar roman Een huwelijk in Indië (1873) Louise, een wit
meisje, dat tegen haar zin moet trouwen met de resident. Vlak na het huwelijk springt
er een inheemse vrouw uit de kast in haar slaapkamer. Ze blijkt de voormalige njai
van de resident te zijn, die tien jaar met hem heeft samengewoond en twee kinderen
van hem heeft. Op de vraag wie zij is, zegt ze bitter:
En dat vraagt u mij hier? in mijn eigen huis, in mijn eigen kamer? Onder
het dak van hem die ik tien jaar lang gediend heb als mijn meester, die ik
lief heb gehad als de vader van mijn kinderen [...]! Maar hij heeft mij [...]
verstoten voor u, [...] omdat ik arm ben... omdat ik hem niets dan liefde
geven kan [...]. En dat was niet genoeg voor hem.33
Hier wordt de njai afgeschilderd als iemand die liefde voelt voor haar man. De twee
vrouwen sluiten vriendschap, maar als de resident de njai in huis ontdekt, slaat hij
haar zó hard dat ze een tijd later sterft aan haar verwondingen. Het illustreert hoe
weinig waarde sommige kolonialen hechtten aan het leven van een inheemse vrouw.
Na haar dood neemt Louise de zogenoemde ‘voorkinderen’ in huis.
Ook in Annie Foore's bundel Indische huwelijken (1887) spelen de voorkinderen
een rol. ‘Willie's mama’ verhaalt over Cecile, die met Otto trouwt, tot zijn verdriet
alleen op voorwaarde dat het voorkind Willie terug naar de kampong gaat. Willie's
moeder, de njai, is overleden. Pas vele jaren later, als Cecile zelf een kind krijgt,
beseft ze dat ze onredelijk is geweest. Als Willie ziek wordt, haalt ze hem in huis en
komt alles toch nog goed.
In Adinda's Vrouwen lief en leed onder de tropen (1892) spelen voorkinderen
eveneens een rol. Nelly komt tot de ontdekking dat ze getrouwd is met een vreselijke
man,

Indische Letteren. Jaargang 34

117
die haar de deur uit zet en de kokkie, zijn voormalige njai, haar plaats laat innemen.
Uiteindelijk vergiftigt de njai haar toean en pleegt ze zelfmoord. Toch loopt het boek
goed af, zoals hoort in een idealistische roman. Op zijn sterfbed vergeeft Nelly haar
man zijn wangedrag, ze neemt zowel het voorkind als haar eigen kind mee naar
Nederland, waar zij trouwt en de kinderen met haar samen een gezellig gezin vormen.
In deze roman wordt het probleem van het concubinaat van verschillende kanten
belicht. Dat de njai haar kinderen achter moet laten als de heer des huizes trouwt,
vindt Nelly bijvoorbeeld heel erg. Hier zien we dus een empathische blik op de njai,
al bevat de roman verder wel veel neerbuigende opmerkingen over de inheemse
bevolking.

Een seksueel paradijs?
Tot slot de vraag of deze Indische romans rond 1900 werkelijk een seksueel paradijs
schetsen, zoals Said beweerde. Geconstateerd kan worden dat de zeden in de Oriënt,
in dit geval in Nederlands-Indië, veel losser zijn dan in het moederland. Er wordt
openlijk geschreven over seksuele betrekkingen buiten het huwelijk, overspel is aan
de orde van de dag en de wisseling van partners lijkt ook geen problemen op te
leveren, al helemaal niet wanneer een en ander betrekking heeft op de njai. Maar
een seksueel paradijs, voor zover aanwezig, lijkt alleen te bestaan voor de mannelijke
personen. De njai zelf heeft in de regel alleen voordeel van een iets luxer leven,
zolang als het duurt natuurlijk. Meestal loopt het concubinaat uiteindelijk slecht af,
de njai wordt weggestuurd en soms volgt er een moord. En zodra de man genoeg
heeft van zijn njai, is er natuurlijk ook geen sprake meer van lustgevoelens.
Is er in deze romans sprake van lust of liefde, of allebei? Lust bestaat, zoals gezegd,
alleen in de eerste fase, wanneer de witte man nog niet af wil van zijn inheemse
geliefde, maar in een enkel geval is er toch sprake van liefde. Dat zagen we in het
slot van Couperus' De stille kracht: Van Oudijck lijkt liefde te voelen voor zijn Lena,
en dit is ook het geval in enkele andere werken waarin njai's liefde voelen voor hun
toean. We signaleerden enkele voorbeelden in de marge bij Daum, de roman Corrie's
Tjisai en bij Mina Kruseman het voorbeeld van de njai die zei van haar man te hebben
gehouden. Misschien gaan in deze romans lust en liefde samen?34
En hoe staat het met de mannelijke en de vrouwelijke blik? Opmerkelijk is dat
vrouwen, anders dan mannen, de kwestie van de zogenoemde ‘voorkinderen’
thematiseren in hun romans en daarbij uiteindelijk vaak een welwillende en open
hou-
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ding aannemen. De kinderen van de njai worden, zij het soms na een moeilijke
periode, liefdevol opgenomen in het gezin.
Tot slot: hoe moet men die gifmoorden zien die zo vaak in de romans voorkomen?
Misschien schuilt daarin toch ook morele afkeuring van die oriëntaalse lusthof. Wie
zich vergrijpt aan een inheemse schone en haar uiteindelijk in de steek laat, wordt
kennelijk gestraft: of de man zelf vindt de dood of de witte bruid eindigt met pil
nummer elf. En in De stille kracht is het wellicht veelbetekenend dat het overspel
van Léonie door de rode sirihspatten die op bloed lijken, ondanks de vrije seksuele
moraal die gesuggereerd wordt, toch ook in het teken van schuld en boete komt te
staan. Saids seksuele paradijs is kennelijk niet vrij van zondebesef.
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Jacqueline Bel is universitair hoofddocent moderne Nederlandse letterkunde aan de
Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in de Nederlandse literatuur
vanaf 1800, in het bijzonder het fin de siècle, de eerste helft van de twintigste eeuw
en de (post)koloniale literatuur. Zij publiceerde onder meer Nederlandse literatuur
in het fin de siècle (1993) en Schrijvende vrouwen, Een kleine literatuurgeschiedenis
van de Lage Landen (2010, met Thomas Vaessens). In 2015 verscheen haar
literatuurgeschiedenis Bloed en rozen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur
1900-1945.
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6 Dietsche Warande en Belfort 1900, dl. 2, p. 528.
7 Van Deyssel 1888, p. 170.
8 Daum 1997-1998, dl. 1 (1997), p. 453. Zie over Daum en de dubbele moraal ook Termorshuizen
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9 Daum 1997-1998, dl. 1 (1997), p. 474.
10 Said doelt met de Oriënt op het Midden-Oosten, maar zoals Maaike Meijer 1996 o.a. laat zien
zijn Saids opvattingen ook van toepassing op Nederlands-Indië. Zijn opvattingen zijn uiteraard
ook van toepassing op andere gekoloniseerde gebieden.
11 Said 1995, p. 188.
12 Meer over het naturalisme in Nederland Bel 2015, p. 91 e.v.
13 Meer over het idealisme in Nederland Bel 2015, p. 130 e.v.
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15 Zie o.a. Lucas 1986, Pollman 1999; Locher-Scholten 2000, Stoler 1991 en Hellwig 1994 gaan
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Doel 1996, Gouda 1995, Taylor 1988.
17 Zie hierover Hyam 1990, p. 115.
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22 Daum 1997-1998, dl. 3, p. 235
23 Daum 1997-1998, dl.3, p. 303.
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25 Dat gebeurt bijvoorbeeld in Daums roman Uit de suiker in de tabak.
26 De Nederlandsche Spectator 1893, p. 168.
27 De Wit 1903, p. 56.
28 De zeer jonge vrouw (en haar familie) met wie Van Oudijck zich aan het eind van de roman
terugtrekt in een uithoek, ver van de westerse koloniale wereld, is de dochter van een
koffie-opziener, wat wijst op een Indische achtergrond.
29 Couperus 1989, p. 217.
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Couperus 1989, p. 222.
Zie hierover Bel 1993, p. 124
Dermoût 1893, dl. 2, p. 134.
Kruseman 2009, p. 101.
Uiteraard is er meer onderzoek nodig om een scherper beeld te krijgen van lust en liefde in de
Indische roman rond 1900.
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Waar zijn de Europese moordenaressen?
Vilan van de Loo
Een moordenaar is slecht, maar een moordenares is interessant. Zij spreekt tot de
verbeelding. In de Indische letteren bestaat het fenomeen van de njai, de inheemse
concubine, die uit wraak haar toean doodt.1 Zij behoort, zoals de Amerikaanse
schrijfster Ann Jones dat noemt, tot de categorie women who kill.2 Haar gelijknamige
studie is een fascinerend onderzoek naar vrouwen in het vroege Amerika die in de
huiselijke sfeer tot moord overgaan: zij doden een echtgenoot, een minnaar, al dan
niet buitenechtelijke kinderen. Het boek gaat onder andere over hun motieven, de
omstandigheden, en over welke vrouwen wel en welke niet bestraft werden. Jones
had grote moeite om genoeg bronnenmateriaal te vinden. Hetzelfde geldt voor bronnen
over Indië, zowel historie als bellettrie, zeker waar het Europese moordenaressen
betreft.
Het interessante is, dat juist de damesromans met de moordende njais veelal gelezen
werden door Europese vrouwen. Zij deden hieruit kennis op over de koloniale
samenleving, soms in vergaande mate. De njai die tot doodslag overging, werd niet
altijd veroordeeld als slechte vrouw; er waren romans die haar motivering of
handelswijze invoelbaar maakten voor de lezeressen, op een uiterst instructieve wijze.
Dankzij de gegeven details fungeerden dergelijke damesroman in zekere zin als een
handboek, met praktische doe-het-zelf aanwijzingen. Hiermee had een Europese
vrouw in Indië de informatie in handen die ze nodig had voor het geval zij tot moord
wenste over te gaan. Maar daarover reppen de damesromans dan weer niet. De
moordenares is en blijft de njai, een ander, iemand die volgens de koloniale
damesromans eigenlijk niet bij ‘ons soort mensen’ hoort.

Gifmengster
In 1877 publiceerde de Hollandse schrijfster Annie Foore de verhalenbundel Indische
huwelijken. Foore was een getrouwde vrouw met tropenervaring. Dat zij scherp
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kon observeren, toont het verhaal ‘Geketend’. Hierin beschrijft ze de relatie tussen
Henri Reijkman (‘met zijn edel, blond gelaat’)3 en zijn Indische huishoudster Marie
Bastoort (‘Ze heeft, al is het dan ook bitter weinig, europeesch bloed in de aderen
en daarenboven, zooals haar vader me heel fier verzekerde toen hij haar aan mij
afstond: ze is Christin!’)4 Samen hebben ze twee dochtertjes, Edith en Nora, voor
wie Marie altijd een goede moeder is geweest. Henri is niet getrouwd met Marie en
hij heeft de kinderen niet geëcht. Moeder en kinderen zijn dus afhankelijk van hem.
Wanneer Henri ziek wordt, verzorgt Marie hem. Ze hoort dat hij voor zijn gezondheid
naar Nederland wil, en de kinderen zal meenemen. Zij zal dan op zichzelf aangewezen
zijn. Zij besluit haar lot in eigen handen te nemen en schakelt haar broer Rudolf in.
Deze gaat 's nachts op pad om een plantje te zoeken:

Portret van Annie Foore (pseudoniem van Francisca Johanna Jacoba Alberta IJzerman-Junius,
1847-1890), uit Bogoriana. Roman uit Indië (derde druk, circa 1908). Collectie Koninklijke
Bibliotheek, Den Haag.
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Op bloote voeten, in slaapbroek en kabaia, met een oud flanellen jasje tot
overkleed, gaat hij langzaam, steeds dieper en dieper het bosch in, de
oogen gevestigd op den grond, waar, uit een dichten humuslaag tallooze
planten en plantjes oprijzen. [...]
Wederom is er een uur voorbij gegaan; daar slaakt Rudolf Bastoort een
kreet van vreugde; hij heft zich op uit zijn gebukte houding; in de hand
houdt hij een plantje met een dikken, saprijken stengel, met donkergroene
blaadjes, met fijnen purperen bloesem.5
Dit plantje is voor Marie het middel om Henri met haar te laten trouwen. Er is geen
andere uitweg. De dokter zegt het zo tegen Onno, een vriend van Rudolf, die vreest
voor een sterfbed:
- Ik weet, het is hard... maar er is geen... ja, er is nog één middel om hem
te redden.
- Eén middel! O dokter, welk?
De dokter bedenkt zich een oogenblik. Dan spreekt hij langzaam:
- Haar trouwen. [...] Het schepsel trouwen! Vandaag nog! Morgen!
Overmorgen is het misschien te laat!
- Haar trouwen? Marie trouwen? En waartoe?
- Opdat ze hem tegengif ingeeft. Ik heb meer dan één op die manier zien
redden.
- Maar... Henri zou op die manier niet gered willen worden. Neen, hij zou
liever sterven, dan te leven, gekluisterd aan een gifmengster!
- Behoeft hij te weten dat ze een gifmengster is? Hij vermoedt niets, zegt
u? Welnu? Is er geen enkele reden, waarom hij wenschen zou haar vóór
zijn dood tot zijn wettigen vrouw te maken? Die twee lieve meisjes zijn
er immers? Wel, niets is gemakkelijker dan hem aan het verstand te
brengen, dat nu het oogenblik gekomen is om ‘de moeder zijner kinderen’
te réhabiliteeren.6
Wat de dokter aanbeveelt, gebeurt. Henri trouwt Marie. Nu heeft zij met haar dochters
bestaanszekerheid, wat ze belangrijker vindt dan zijn liefde. Dat zal elke Europese
vrouw begrepen hebben: ook zij waren evenals hun kinderen volgens de maritale
wetten overgeleverd aan de inzichten van de heer des huizes. Liefde kon in het
huwelijk een luxeartikel zijn. Wanneer Henri ontdekt vergiftigd te zijn geweest,
komen hij en Marie tot een zekere verstandhouding.
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Belangrijker dan de morele discussie is de beschrijving van het plantje. Lezeressen
leerden hierdoor: men moet 's nachts zoeken, iemand sturen kan ook. En de
beschrijving van het plantje liet weinig te raden over.

Plantje

Mevrouw J. Kloppenburg-Versteegh (1862-1948) op het achtererf van haar woonhuis aan de
Bodjongweg 80 te Semarang. Collectie UB/KITLV Leiden.
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‘Ketjoeboeng kasihan’, uit: J. Kloppenburg-Versteegh, Atlas van Indische geneeskrachtige planten
bij Wenken en Raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten enz.
(1911). Particuliere collectie.

De Indische kruidengeneeskundige mevrouw J. Kloppenburg-Versteegh wijdde
haar leven aan de studie van geneeskrachtige planten en kruiden.7 Dit resulteerde
onder andere in een platenatlas met afbeeldingen en een boek met recepten waarmee
men zelf geneesmiddelen kon vervaardigen. De beschrijving van Marie's plantje past
bij ketjoeboeng kasihan. In het botanische gedeelte van het receptenboek staat het
lemma
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Ketjoeboeng, met de beschrijving van het uiterlijk en een waarschuwing. De witte
bloemen zijn giftig, en:
De rook van gedroogde bloemen of zaden werkt verdoovend. Door dezen
rook bijvoorbeeld met behulp van een bamboe kokertje in gesloten kamers
te blazen, treedt bij hen, die zich daarin bevinden, een bedwelming op, die
een vasten slaap ten gevolge heeft. Naar het heet, wordt dit middel wel
toegepast door dieven om het operatieterrein veiliger te maken. Bij
ketjoeboeng vergiftiging moet men alle moeite doen, om den patiënt
wakker te houden. Het beste tegengif is heel sterke koffie en toevoer van
verse lucht.8
In de receptenafdeling staat ook informatie over ketjoeboeng. Recept nummer 443
verwijst naar de geneeskrachtige werking: ‘Verschillende soorten gezwellen
verdwijnen door het gebruik van ketjoeboeng bladeren. Men maakt ze warm met
wat olie en legt ze er gekneusd op. Ze verlichten de pijn.’9 En dan komt de
waarschuwing: ‘Ketjoeboeng is een giftige plant met bedwelmende eigenschappen,
die alleen geschikt is voor uitwendig gebruik.’
Met haar verhaal ‘Geketend’ informeerde Annie Foore haar Europese lezeressen
dus correct. Zij wisten waar het plantje te vinden was, hoe het bereid moest worden
en ook dat de man in kwestie nog altijd wilsbekwaam was, zij het beïnvloedbaar.

Tante Betje
Mevrouw Kloppenburg gold als een autoriteit. Daarom is het interessant dat juist de
populaire Indische romancière Melati van Java (1853-1927) met haar ietwat de spot
leek te drijven. De zuster van Melati van Java was goed bevriend met mevrouw
Kloppenburg. In het toneelstuk Tante Betje (vermoedelijk 1901-1902) verschijnt een
Indische kruidengeneeskundige die middelen verschaft om een man verliefd te maken.
Erg positief is het optreden van de kruidengeneeskundige in de persoon van Tante
Betje niet, maar deze tante heeft wel verstand van zaken. Zij verschaft de gouvernante
Juffrouw Dumont een middel om een man verliefd te maken. Dit is de kernpassage:
Juffrouw Dumont: (half schreiend) Gister op het bal had ik gehoopt dat
hij zich zou declareeren maar - hij sprak alleen over de Boeren.
[...] Tante Betje: Ik zal kijken of ik heb die obat bij mij heel eenvoudig
dat - hij
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zeker ook reeds verlief moet maar zoo'n beetje (Zij maakt een beweging
van vooruit duwen.)
Juffrouw Dumont: U zegt immers dat het helpt?
Tante Betje: O ja stellig.
Juffrouw Dumont: Ik schaam mij voor mijzelf maar als anderen het doen
en anderen hechten er aan en de gelegenheid is zoo gunstig.
Tante Betje: (scharrelt in haar kistje en haalt er een apothekersdoosje uit.)
Daar jij doet de gelft maar in de eten en als niet dadelijk gelpt de andere
gelft.10

Melati van Java, pseudoniem van Nicolina Maria (Marie) Sloot (1853-1927). Collectie Vilan van
de Loo.

Dat Melati van Java hier een zogeheten Indisch accent suggereert, is zonder meer
vals te noemen, gezien het belang dat mevrouw Kloppenburg hechtte aan ‘correct’
Nederlands spreken. Het toneelstukje maakte voor zover bekend weinig opgang.
Toch is het van belang, onder andere omdat hier een duidelijk beeld wordt gegeven
van winkelen bij een kruidenkundige, die dus ook zaken doet met Europese vrouwen.
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Zenuwziek
Gezien bepaalde passages in deze en andere damesromans, gecombineerd met het
besef dat in de negentiende eeuw vrouwen maatschappelijk en wettelijk een
tweederangspositie innamen, is het voorstelbaar dat er ook andere vrouwen dan njai's
tot moord overgingen. Ze zijn haast niet te vinden in de romans of in de koloniale
verslagen. Gevangenissen voor Europese vrouwen waren er lange tijd nauwelijks.
Misschien had dit met iets anders te maken.
Juist in de negentiende eeuw zijn de opvattingen over hoe een normale vrouw is,
vrij duidelijk: zij is zacht en volgzaam, zij verlangt niets liever dan moeder en
echtgenote te worden, zij is een oprechte christin, zij doet aan filantropie, zij vindt
alle kinderen lief, zij is ervan overtuigd dat de heer des huizes het hoofd van het
huwelijk dient te zijn, precies zoals de wet het voorschrijft, en zij is, zoals de mannen
dan al zeggen ‘zijn betere helft’, iemand met een goed ontwikkeld geweten, een
moreel hoogstaand wezen. Dus wanner een vrouw toch tot moord of doodslag
overging, moest er iets mis met haar zijn. Dan was zij niet slecht, maar zenuwziek
en dientengevolge had ze verpleging nodig. Mogelijk werd ze naar een van de vele
rusthuizen, hotels en sanatoria gestuurd die Indië kende, ver van de samenleving en
van de familie, die voor haar reputatie vreesde. Nog altijd zijn er oude ansichten van
Tosari, die een prachtig sanatorium laten zien.

Krankzinnig
Mogelijk was niet elke Europese moordenares genegen zich naar een sanatorium te
begeven en zich te gedragen zoals daar wenselijk was. Dan moest de uitweg wel
gedwongen opname zijn in een krankzinnigeninrichting. Indië kende rond 1900
enkele van deze inrichtingen, waar ook ruimte was voor Europese vrouwen. Het
Koloniaal verslag (1900) vermeldt: in het Centraalgesticht te Buitenzorg waren
opgenomen wat Europeanen betref: 136 mannen, 46 vrouwen; in het Hulpgesticht
te Samarang zeven mannen, vier vrouwen en in het Hulpgesticht te Soerabaja wat
Europeanen betreft: 26 mannen, vier vrouwen. Voor een toelichting op diagnoses is
een later document nuttig. In het Tweede verslag omtrent het gouvernements
krankzinnigengesticht te Lawang (Residentie Pasoeroean) over de jaren 1906 tot en
met 1912 beschrijft de geneesheerdirecteur zelf wat er in zijn krankzinnigeninrichting
gebeurde. Het is fascinerende lectuur over ontsporingen en controlesystemen. De
meest gestelde diagnoses bij
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Drie ansichtkaarten van Tosari. Collectie Vilan van de Loo.
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Europese vrouwen zijn dan amentia (zinneloosheid, waanzin), vooral bij vrouwen
zonder beroep, die dus vermoedelijk echtgenote en/of moeder geweest zullen zijn.
De tweede meest gestelde diagnose is insania hysterica - waarbij zich ogenblikkelijk
beelden aandienen van vrouwen die ongeremd en onbegrensd gedrag vertonen - ook
hier weer het meest gesteld bij vrouwen zonder beroep.11
Ook dit verslag roept nieuwe vragen op: wanneer werden deze vrouwen genezen
verklaard? Hoe waren de behandelmethoden? En vooral: welke damesromans waren
er in de bibliotheek van het krankzinnigeninstituut aanwezig?

Tot slot
Het feit dat er weinig aanwijsbare Europese moordenaressen waren, wil nog niet
zeggen dat ze er niet waren. Misschien werden ze weggestuurd of opgeborgen in een
instelling. Er valt nog veel speurwerk te verrichten eer de dossiers boven water
komen, en dat kan misschien tot gevolg hebben dat het vele ‘naar boven gaan’ in de
damesromans in een ander licht komt te staan. Mogelijk was deze uitdrukking een
code die destijds iedereen begreep, maar niemand wilde benoemen.
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Vilan van de Loo is schrijfster en onderzoekster. In 2014 promoveerde ze aan de
Universiteit Leiden op een biografie van Melati van Java, waarvan in 2016 een
handelseditie verscheen: Melati van Java (1853-1927). Dochter van Indië. Momenteel
werkt ze aan een biografie van generaal Van Heutsz. Zie ook: www.vanheutsz.nl.
Daarnaast is zij schrijfcoach op www.indischeschrijfschool.nl.
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Een Hollandsche handschoen
De representatie van het Nederlandse trouwideaal in Carry van
Bruggens Een Indisch huwelijk
Sarah Badwy
In 1921 kwam Een Indisch huwelijk van Carry van Bruggen uit, een novelle die gaat
over het leven, specifieker het liefdesleven, van een Hollandse planter op Sumatra.
Van Bruggen had een persoonlijke relatie met Indië. Pas getrouwd vertrok zij op
drieëntwintigjarige leeftijd naar Indië met haar man Kees van Bruggen. Ze woonden
in Medan, aan de oostkust van Sumatra, en dat is ook de plek waar de journalistieke
en literaire carrière van Van Bruggen is begonnen. Na drie jaar keerde het echtpaar
echter alweer terug naar Nederland, omdat Carry zich er niet thuis voelde. Het
huwelijk eindigde na aankomst in Nederland en in 1917 scheidden zij en Kees van
elkaar.1
In vergelijking met andere werken heeft Een Indisch huwelijk weinig aandacht
gekregen. In de inleiding bij een heruitgave van het boek noemen Suzan van Keulen
en Peter van Zonneveld dit een opvallend gegeven:
Het is opmerkelijk dat er in de literatuur over Carry van Bruggen zo weinig
aandacht aan deze novelle is besteed. Stilistisch staat ze op een hoger plan
dan Goenong-Djatti en 'n Badreisje in de tropen, vooral vanwege de
indringende wijze waarop de hoofdpersoon met zijn eenzaamheid, heimwee
en verlangen, van binnenuit beschreven wordt.2
Wellicht heeft het gebrek aan aandacht voor dit werk te maken gehad met het feit
dat de Indische samenleving geen hoofdrol speelt in het verhaal. Dat is in ieder geval
wat Judith de Raat stelt in haar korte analyse van de novelle: de Indische samenleving,
maar vooral de natuur en de uitwerking daarvan op Feenstra, staan grotendeels in
dienst van het schetsen van zijn gemoedstoestand.3
De hoofdpersoon in Een Indisch huwelijk is de planter Feenstra, die in betrekkelijke
eenzaamheid woont en werkt op Sumatra. Hij wijt zijn teruggetrokken bestaan
grotendeels aan het feit dat hij geen vrouwelijke geliefde heeft, en hij benijdt dan
ook zijn collega Van Till, die pas is gehuwd met een Hollandse vrouw. Feenstra's
houding ten aanzien van het huwelijk van zijn collega is tweeslachtig: enerzijds
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is hij blij voor hem, anderzijds roept het ook een lichte vorm van jaloezie bij hem
op. Feenstra hoopt dat een dergelijke toekomst ook voor hem is weggelegd, een
toekomst waarin hij alle facetten van zijn binnenwereld kan delen met een Nederlandse
vrouw. Feenstra's wens zou gezien kunnen worden als het thema van de novelle.

Omslag van Carry van Bruggen, Een Indisch huwelijk (1921). Particuliere collectie.

Dit thema kan niet los worden gezien van de toenmalige politiek. Relaties (van
seksuele aard) tussen Europese mannen en inheemse vrouwen, die het gevolg waren
van de ongelijke machtsverhoudingen, werden afgekeurd. Dit gold dus ook voor het
concubinaat.
Eind negentiende eeuw stonden de koloniale verhoudingen in het teken van de
Ethische politiek, die vooral gebaseerd was op het idee van een ‘ereschuld’ die
ingelost moest worden. Deze niet geheel imaginaire schuld was opgebouwd tijdens
de periode van het kolonialisme, waarin men slechts uit was op gewin in materiële
zin, zonder acht te slaan op de ethische consequenties. De Ethische gedachte was
dat Nederland een ‘zedelijke plicht’ te vervullen had jegens zijn Indische kolonie.
In de woorden van Cees Fasseur:
Zo er in Nederland in die vier decennia ergens overeenstemming over
bestond, dan was het wel over de gedachte dat wij voogd moesten zijn
voor de jonge Indonesische pupil, dat de aan het Nederlandse bestuur
toevertrouwde volken in de Indische archipel - van één Indonesisch volk
heeft men in vooroorlogs Nederland nooit willen weten - onder Nederlandse
leiding moesten worden opgevoed, totdat zij op eigen benen konden staan.4
De afkeuring van interraciale relaties - die ook in de novelle voorkomen - hangt
hiermee samen. Het concubinaat waarbij Europese mannen (seksuele) relaties
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de regels van de maatschappijen ter plaatse. Deze raadden de over het algemeen on-
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getrouwde Europese mannen af om met Europese vrouwen een relatie aan te gaan
in Nederlands-Indië, vermoedelijk om te voorkomen dat de dames hun echtgenoten
maar zouden afleiden van hun belangrijke werkzaamheden. Voor assistenten golden
zogenaamde huwelijksbepalingen, die inhielden dat een assistent pas na zes jaar
trouwe dienst mocht trouwen, mits hij daarvoor toestemming van de maatschappij
gekregen had.5
De Ethische gedachte echter was dat een inheemse vrouw een degenererende
werking kon uitoefenen op een Europese man.6 Feenstra verwoordt dit zelf als het
‘moreel en psychisch afglijden’.7 Dit is een bekend koloniaal gegeven, dat we in deze
periode wel vaker terug zien in de literatuur: het idee dat een langdurig verblijf in
‘de Oost’ een negatieve uitwerking heeft op de Europeanen aldaar. Bas Veth
omschrijft de atmosfeer in Indië als van nature ongeschikt voor Europeanen: zij horen
daar door geboorte niet thuis en kunnen elk moment in ‘een indische verzoeking’
gebracht worden.8
Toch is de verhouding van de novelle tot de toenmalige politieke opvattingen
complex. Enerzijds wordt door Feenstra duidelijk afstand genomen van het
concubinaat, dat hij afdoet als ‘nagemaakte liefde’.9 Ook de door hem gekoesterde
gedachte dat een Hollands huwelijk de oplossing is voor de onbegrepenheid en
eenzaamheid die hij voelt, zouden we kunnen zien als voortkomend uit de Ethische
politiek. Anderzijds is het boek niet vrij van oudere koloniale stereotypen en wordt
de inheemse bevolking nog steeds negatief gerepresenteerd. Vooral de representatie
van de inheemse vrouw laat volgens Van Keulen en Van Zonneveld zien dat ook
Van Bruggen nog sterk beïnvloed werd door de vóór-Ethische normen en waarden.10

Plantage op Sumatra', 1905. Collectie UB/KITLV Leiden.

Daarnaast worden in de novelle het huwelijksideaal en het ‘trouwen met de
handschoen’ ontmaskerd - een huwelijk bij volmacht: twee mensen worden niet
fysiek in de echt verbonden, maar ontmoeten elkaar pas nadat het huwelijk al
voltrokken is.11 Volgens Van Keulen en Van Zonneveld komt dit door ‘bepaalde
karaktereigenschappen [van Feenstra] in combinatie met de omstandigheden in
Indië.’12 Naar mijn mening is het echter zo dat de novelle vooral Feenstra als schuldige
aanwijst als het gaat om de te-
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leurstellingen in de liefde waarmee hij te maken krijgt. Zijn vrouwbeeld, dat hij
grotendeels ontleent aan de Franstalige romans die hij als jongetje las, maakt dat hij
met een geromantiseerde blik kijkt naar vrouwen en naar relaties die hij met hen aan
zal gaan. Zijn decepties zijn te wijten aan precies deze manier van kijken.

Vrouw trouwt met de ‘handschoen’ in Nederlands-Indië, 1930. Collectie UB/KITLV Leiden.

Hoewel de novelle zeker niet losstaat van de politieke situatie toentertijd, is de al
dan niet politieke functie van de novelle niet de insteek van dit artikel. In plaats
daarvan wil ik de dubbelzinnige representaties - van de vrouwen, maar ook van
Feenstra en van zijn ideaalbeeld van het huwelijk - analyseren. De tekstinterne
representaties houden namelijk wel verband met de tekstexterne wereld waarin het
verhaal geschreven, uitgebracht en gelezen werd. Van Keulen en Van Zonneveld
noemen in hun inleiding al het feit dat de novelle niet losstaat van de ervaringen die
Van Bruggen opdeed in Nederlands-Indië.
In mijn analyse onderzoek ik de representatie van het Hollandse huwelijksideaal
door te bekijken hoe de Nederlandse en hoe de inheemse vrouwen afgebeeld worden,
en wat het verschil daartussen is. Het gegeven dat Feenstra de dominante focalisator
is - als lezers zijn we tot zijn blik veroordeeld - mag daarbij niet buiten beschouwing
worden gelaten. Het feit dat hij degene is door wiens ogen we kijken, maakt de
beschrijvingen subjectief en dus minder betrouwbaar. Ten slotte wil ik laten zien dat
de Indische samenleving, zij het indirect, wel degelijk een belangrijk deel uitmaakt
van Een Indisch huwelijk.

Inheemse mystiek en Hollandse onschuld: de representatie van de vrouw
Met de geldende trouwbepalingen voor assistenten was het een enerverende
gebeurtenis als een vrouw een plantage bezocht. Feenstra voelt net als de andere
mannen
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een combinatie van spanning en enthousiasme als de echtgenote van zijn collega
Van Till langskomt. Dit is zijn kans om te laten zien dat het Indische leven hem nog
niet heeft ‘verbruut’ en dat hij nog steeds ‘de Vrouw waardeeren kon’:13
Van Till was toch maar een gelukkige kerel, dagelijks zou hij nu dat jonge
vrouwtje om zich hebben, altijd zou zijn huis in orde zijn, elken keer na
't werk een goed diner - niet als vandaag, dat behoefde ook niet, maar
Hollandsch zuiver bereid en Hollandsch smakelijk opgediend. En zij, wat
hadden zij? de norsche eenzaamheid of een grove en kijverige Inlandsche
vriendin - of een pezige Japansche, een kleurige pop, waar je toch geen
twee woorden mee spreken kon, dat alles was maar goed genoeg voor hen
- taai vleesch, groente die wel gras leek, zoo uit de rimboe gehaald door
den luien huisjongen, een kwartier voor etenstijd.14
Feenstra benijdt zijn pasgetrouwde collega Van Till. Elke dag is die verzekerd van
een voedzame Hollandse maaltijd, die op een Hollands tijdstip opgediend wordt (en
niet zoals in Indië veel later op de avond), en kan hij praten met zijn vrouw. Toch is
Feenstra anders dan zijn collega's, want hij wil meer:
Al die kleine gedachtetjes en indrukken te mogen deelen met een lieve
vrouw, zonder veel woorden elkaars hart binnen te gaan! Niet zoo erg veel
boeken samen lezen, niet zoo altijd samen prenten zien en musiceeren,
niet zoo hevig elkaar beschaven, niet zoo monter werken aan elkaars
ontwikkeling, niet er zoo voor gaan zitten om een lief gezin te stichten maar alles van zelf, zooals nu tusschen hem en Ruysch, doch dieper en
vaster, nog heel anders, natuurlijk.15
Naast een punctuele Hollandse vrouw zoekt Feenstra een diepe emotionele verbintenis.
Hij wil iemand die hem begrijpt zonder woorden.
Dit ‘Hollandse ideaalbeeld’ plaatst hij tegenover de omschrijving van de inheemse
vrouw. Zij is een ‘pop’, waar men nauwelijks mee kan praten en die geen gevoel
voor tijd of smakelijk eten heeft. Zo wordt vrij snel duidelijk waarin, volgens Feenstra,
de Hollandse en inheemse vrouw van elkaar verschillen: de Hollandse vrouw is
dienstbaar aan haar man, kan lekker koken en is punctueel. De inheemse vrouw is
niets van dit alles. Feenstra maakt duidelijk dat de inheemse vrouw en de Europese
man niet bij elkaar passen, omdat zij simpelweg te verschillend zijn. Elleke Boehmer
benadrukt het belang van dat onderscheid: dat moest in de koloniale context intact
blijven. Zo kon de Ander nooit Europees worden of op gelijke voet komen te staan
met de kolonisator.16 Hoewel die onverenigbaarheid niet expliciet als zodanig wordt
benoemd, is er in de beschrijvingen van de Hollandse en de inheemse vrouw wel een
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groot verschil. Hierboven ging het over het punctueel opdienen van de hoofdmaaltijd.
Een ander voorbeeld betreft de manier waarop het uiterlijk of het voorkomen van
enerzijds de inheemse en anderzijds de Nederlandse vrouw wordt beschreven:
[e]n straks ging het kleine vrouwtje van de huisjongen, zelf nog een kind,
haar zoontje baden [...]. En daarbij droeg ze dan de sarong onder de armen
vastgeknoopt, de bruine glanzenden schoudertjes bloot. Zoo had hij haar
al eens gezien, komend van den put na haar bad en zij wist, dat hij haar
had gezien en ze lokte hem sindsdien met haar oogen.17
De vrouw van de huisjongen, een volwassen vrouw, wordt beschreven als een kind.
Mede door het gebruik van verkleinwoorden (‘vrouwtje’, ‘schoudertjes’) lijkt het
alsof we niet met een volwassen vrouw of met een volwaardig persoon van doen
hebben. Het representeren van de gekoloniseerde als minderwaardig door de
vergelijking met een kind of een wilde is een bekende ‘othering strategy’.18 Een
kinderlijke voorstelling is slechts één van de manieren waarop de inheemse Ander
voorgesteld werd als minderwaardig ten opzichte van de Europeaan. De inheemse
Ander was minder menselijk, minder beschaafd, een onderontwikkeld kind, een
wilde, een beest, of een ‘massa zonder hoofd.’19 Op die manier werd de Ander tot
tegenpool gemaakt en belichaamde hij of zij alles wat de Europeaan, het Zelf, niet
was. Tegelijkertijd is de beschrijving van de inheemse vrouw erotiserend, doordat
de nadruk gelegd wordt op haar lichamelijkheid en sensualiteit. De lokkende werking
die van haar ogen uitgaat, doet denken aan een sirene.
De cursiveringen in het bovenstaande citaat zijn van mij afkomstig en zijn bedoeld
om kritisch te kijken naar de verdeling van de focalisatie in dit fragment, een verdeling
die we in de hele novelle tegenkomen. Het perspectief ligt bij Feenstra, een witte
Europese man. Hij is de dominante focalisator. Hij heeft recht van spreken én zien,
en staat de focalisatie ook niet af aan andere personages. Als lezers hebben we dus
geen toegang tot de gedachten of gevoelens van de inheemse bevolking. Die suggestie
wordt echter wel gewekt, zoals in het fragment dat ik net aanhaalde. In feite krijgen
we slechts Feenstra's gedachten te lezen, verwoord als de gedachten van de inheemse
vrouw.
De verdeling van de focalisatie is tegelijk de verdeling van macht. Degene die
kijkt heeft een actieve rol, terwijl degene die bekeken wordt, een passieve rol krijgt
toebedeeld.20 Bovendien werkt deze verdeling sturend. De blik van de focalisator,
een persoon, is tenslotte altijd gekleurd en dus per definitie partijdig. Een ongelijke
verdeling van focalisatie is niet onschuldig; deze zorgt ervoor dat een roman een
bepaalde visie uitdraagt.21
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Bij deze ongelijk verdeelde focalisatie kan het begrip unreadability van Boehmer
betrokken worden. Daarmee beoogt de schrijver de afstand tussen de kolonisator en
de gekoloniseerde in stand te houden door dat wat als vreemd of mysterieus wordt
ervaren, ook als zodanig te benoemen, ‘using metaphors which connoted mystery
and inarticulateness.’22
Hoewel Boehmer de term vooral gebruikt om aan te geven dat er een afstand
bestond en dat die in stand gehouden moest worden tussen de kolonisator en de
gekoloniseerde, zou ik willen stellen dat in Een Indisch huwelijk de ‘onleesbaarheid’
van de Ander juist ook wordt gebruikt om die afstand te verhullen. Door Feenstra te
laten focaliseren en door het gebruik van de vrije indirecte rede - waarbij het ambigu
is van wie een bepaalde uiting of gedachte afkomstig is - wordt gedaan alsof de
inheemse vrouw helemaal geen mysterie is, om een oud koloniaal stereotype te
gebruiken, maar een open boek (voor Feenstra). Die ogenschijnlijke doorzichtigheid
versterkt de veronderstelde superioriteit van Feenstra ten opzichte van de inheemse
vrouwen:
Hij keek in 't onbewogen, bruine gezicht, het was strak als een oud masker,
de oogen neer -, en toch voelde hij onmiddellijk dat ze hem herkend had
en alreeds wist waarom hij kwam, dat ze hem had begluurd, dat hij niet
zou worden binnengelaten, dat hij haar niet zien zou. Zo tergend was dat
strakke masker, de dorre vingers die aan den zoom van de sarong plukten,
de neergeslagen oogleden, waarachter hij plotseling sluwheid en
leedvermaak vermoedde.23
Feenstra legt hier niet de nadruk op de onleesbaarheid, maar verbloemt die juist door
te zeggen dat hij meteen aanvoelde dat de vrouw hem in de gaten hield, ook al is
haar gezicht ‘onbewogen’ en dus niet te doorgronden voor hem. Hij beschrijft het
gezicht van de njai als een masker, wat impliceert dat hij moeilijk kan achterhalen
wat er werkelijk in haar omgaat en dat er iets is wat zij verborgen houdt. Ze laat haar
echte gezicht niet zien. Tegelijkertijd zegt hij zeker te weten dat ze een zekere
sluwheid bezit en al (instinctief wellicht) weet wat hij komt doen.
Deze beschrijving kunnen we plaatsen tegenover de beschrijving van een andere
vrouw: Truusje van Laar, een meisje dat Feenstra uit zijn jeugd kent toen ze
opgroeiden in hetzelfde dorp. Nu is Truusje directrice van een basisschool en wordt
Feenstra aan haar herinnerd door een kort bericht in de krant: ‘Was het mogelijk,
was het misschien dan toch mogelijk, dat ze hem niet was vergeten? 't Kwam meer
voor... 't Zou juist iets zijn voor haar, eenvoudig kind, dat ze was, het verleden
idealiseren, den ontrouwen held harer droomen getrouw blijven...’24 Feenstra vindt
het typisch
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iets voor Truusje om hem wel trouw te blijven terwijl hij niet trouw was aan haar.
Hij heeft lange tijd niet aan haar gedacht, maar het bericht in de krant maakt dat hij
zich weer herinnert hoe ze als meisje was: een braaf meisje, dat nauwelijks leek op
de hartstochtelijke Françaises uit zijn romans:
Zij, het frissche, aardige kind met de hangende blonde haren en de vroolijke
oogen, waar argeloze verliefdheid uit straalde, - zij zou hem niet hebben
doen lijden, zij wist niets van grillen, ze was niet ‘pikant’ en niet
verleidelijk en niet gevaarlijk, niets aan haar voorspelde de ‘felle emoties’,
de ongekende vervoeringen uit zijn romans en zijn jongens-verbeelding.25
Feenstra presenteert Truusje als een heel braaf meisje dat in niets lijkt op de vrouwen
uit de romans die hij als jongen las. Enerzijds vindt hij dat fijn, omdat zij hem geen
pijn zal doen. Anderzijds kan het gebrek aan spanning duiden op een gebrek aan
hartstocht.
Feenstra stuurt Truusje een brief en er ontstaat een correspondentie tussen de twee.
Hoewel Feenstra al jaren niet meer aan haar gedacht heeft, laat staan haar geschreven
heeft, denkt hij toch dat zij het fijn zal vinden een brief van hem te krijgen; dat zou
wat opwinding brengen, aangezien haar leven ‘toch niet zoo vol afwisseling kon
weezen’.26

Een njai, 1867. Collectie UB/KITLV Leiden.

Na wat over en weer schrijven en aandringen, krijgt Feenstra Truusje zover dat
ze hem een portretfoto stuurt. Hij kijkt naar de foto en denkt aan hoe ze vroeger was
en nu hoogstwaarschijnlijk nog steeds zou zijn: ‘[Z]e was veel te eenvoudig en oprecht
voor listen.27 [...] Truusjes gezicht was heel gewoon, de heldere oogenglans, de
frissche kleur, vooral de eerlijke, onbevangen uitdrukking waren er de groote
bekoorlijkheden van.’28 Hoewel Feenstra slechts een afbeelding van Truusje ziet, een

Indische Letteren. Jaargang 34

‘onleesbaar plaatje’, slaat hij aan het interpreteren. Als we de beschrijving van Truusje
vergelijken met

Indische Letteren. Jaargang 34

139
die van de njai, valt op dat Feenstra Truusjes openheid positief ervaart. Hij wantrouwt
de njai en haar sluwheid, maar volgens hem is Truusje vrij van listen en oprecht.
Truusje lijkt een open boek, terwijl de njai door haar masker ondoorgrondelijk blijft.
Bovendien gebruikt Feenstra heel andere bewoordingen om de beide vrouwen te
karakteriseren.

De dubbelzinnige representatie van het Hollandse huwelijk
Concluderend zouden we kunnen stellen dat de roman een Hollands huwelijk
prefereert boven het concubinaat of een huwelijk tussen een Europese man en een
inheemse vrouw. De beschrijvingen van de inheemse vrouw, de njai, evenals die
van Truusje zijn elementen die een dergelijke lezing ondersteunen, evenals de
thematiek van het boek, waarin de hoofdpersoon een Hollands huwelijk ziet als de
oplossing voor al zijn problemen.
Een belangrijk aspect als het gaat om de representatie van zowel de inheemse als
de Hollandse vrouw, en waar ik tot nu toe minder aandacht aan heb besteed, is de
specifieke manier waarop beiden beschreven worden. Hiervoor wil ik het begrip
‘esthetiseren’ gebruiken, dat Mary Louise Pratt formuleert als onderdeel van de
‘monarch-of-all-I-survey’-troop in landschapsbeschrijvingen.29 Pratt legt uit hoe deze
troop in reisverhalen werd gebruikt om zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve
waarde van een ontdekking - de ‘explorer's achievement’ - te benadrukken door de
landschappen schilderachtig te exposeren aan de lezer.30 Ondanks de andere context
- Pratt bestudeert reisverhalen - is ‘esthetiseren’ bruikbaar om de zintuiglijke
beschrijvingen van vrouwen in Een Indisch huwelijk te duiden:
Haar oogen hadden hem toegeblonken, met een smachtenden, vochtigen
blik, een geur uit haar haren en haar kleeren, in 't snelle omwenden, een
zilveren dauw over haar nek, een helle glimp op haar tanden, toen ze nog
even omkeek.31
Verschrokken de oogen opslaand, zag hij in de maanglans haar witte
kleren, haar smal figuurtje, een coquetten handwuif, weer dien glimp van
zilver op parelmoer, de maan in haar open mond en de reuk van haar uit,
voordat ze verdween naar beneden...32
In deze voorbeelden beschrijft Feenstra het ‘officiersvrouwtje’ dat hij tegenkomt op
het schip en van wie hij intuïtief aanvoelt dat zij de ware voor hem is. De manier
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waarop hij haar beschrijft, is uiterst zintuiglijk: hij heeft het over kijken, voelen en
ruiken. Daarnaast is er de vergelijking met allerlei natuurlijke elementen: dauw,
maanglans en parelmoer(glans). Door uiterlijkheden van de vrouw te verweven met
elementen uit de natuur, intensiveert hij de schoonheid van de vrouw.

Landschap op Sumatra, 1920. Collectie UB/KITLV Leiden.

Om in deze gevallen te spreken van esthetiseren zoals Pratt de term gebruikt, voert
te ver. Eén aspect van dat esthetiseren is echter wel van toepassing: toe-eigening. De
landschapsbeschrijvingen die Pratt schetst, impliceren een machtsverhouding tussen
de kijker en het bekekene: niet voor niets gebruikt zij het woord ‘monarch’. Ook in
Een Indisch huwelijk zijn de kijker (Feenstra) en de bekekene (onder andere de njai,
Truusje) niet gelijkwaardig. Ik doel op het gegeven dat Feenstra de enige focalisator
is en dat vrouwelijke stemmen en visies verstomd blijven.
Feenstra's positie stelt hem in staat de uiterlijkheden, gedachten en het innerlijk
van de vrouwen te evalueren. De vrouwen daarentegen zijn slechts object van
focalisatie. De toe-eigening schuilt in de wijze waarop Feenstra over hen praat. Over
de officiersvrouw zegt hij:
En toen was dat onbestemde ineenen bestemd geworden, het verstrooide
had zich samengetrokken, het dolende had zich als gekristalliseerd op
haar, die daar bij hem zat: haar wilde hij [.] Hij voelde zich bleek worden
en in een smachtende weekheid verteederen... zij wilde hem ook, dat was
zijn zekerheid, zijn eenige duidelijke gedachte, die hem trouwens
vanzelfsprekend scheen, als hoorden ze bijeen.33
Feenstra heeft enige tijd met haar doorgebracht en voelt aan dat hij deze vrouw wil
hebben, en dat niet alleen, hij weet zeker dat zij hem ook wil. Dit citaat gaat over de
onleesbaarheid van overwegend de inheemse vrouw, maar ook van de Hollandse
vrouw. Feenstra vult hun gedachten in en interpreteert hun handelingen. Dit geeft
de afstand aan tussen Feenstra en de vrouwen. Opvallend genoeg wordt deze afstand
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verhuld door de regelmaat waarmee Feenstra zelf de gedachten van andere vrouwen
weergeeft waardoor het dus lijkt alsof hij wél toegang heeft tot hun binnenwereld.
Er is echter nog een andere lezing mogelijk, waarbij we als lezers de representaties
in de novelle wantrouwiger tegemoet dienen te treden. Zo zorgt de verdeling van de
focalisatie ervoor dat ons als lezers noch tot de inheemse noch tot de Nederlandse
vrouwen toegang wordt gegeven. En hoewel de onleesbaarheid van de inheemse
vrouw vaak als gevaarlijk óf verleidelijk wordt voorgesteld - wat past binnen het
koloniale discours, dat de Ander ontdoet van enige diepgang34 - krijgt de Nederlandse
vrouw niet per se meer diepgang. Feenstra bekijkt haar met dezelfde blik als de
inheemse vrouw en ook haar gedachten, gevoelens en zekerheden komen vertekend
tot ons via de planter.
Bovendien kunnen we ons afvragen hoe betrouwbaar de hoofdpersoon en zijn
perspectief zijn. Bij iemand wiens vrouwbeeld gekleurd is door ‘pikante avonturen’
uit Franse romans, dringt de gedachte zich op dat zijn perceptie van de werkelijkheid
niet betrouwbaar is; zeker niet als hij de enige ‘stem’ is tot wie we als lezers
veroordeeld zijn.
Een voorbeeld hiervan vinden we wanneer Feenstra vertelt over Jeanne, een
Française met wie hij een korte affaire had:
Bevend van geluk had hij naar haar geluisterd. Dat zij hem lief had! Dat
een vrouw als zij - die drommen mannen aan haar voeten gezien en
teruggewezen had - verliefd kon zijn op hem. Al zijn jongenstrots was in
hem opgestaan, maar ook jongensedelmoedigheid en jongensliefde. Dat
was immers de droom. Zij zou hem inwijden in de liefde, door haar zou
hij leeren wat liefde was. Hollandsche vrouwen konden niet liefhebben.
Ze waren te suf en te braaf, er was geen vuur in hen, ze dachten maar aan
man en kindertjes. Maar in haar gloeide het vuur... dat ook hem ontbranden
zou.35
Naderhand weet Feenstra wel dat hij als jongen een onrealistisch beeld had van de
relatie tussen een man en een vrouw: dat het jongensdromen waren en niet meer dan
dat. Toch werken die jongensdromen - ficties - door in zijn wens om alles te kunnen
delen met een Hollandse vrouw. Voor Feenstra is Jeanne een klasse apart: Hollandse
vrouwen zouden niet lief kunnen hebben als zij. Feenstra's keus voor Truusje betekent
het einde van een jongensdroom. Of hij uit liefde voor haar kiest, blijft onduidelijk.
Het lijkt een pragmatische keuze: Feenstra denkt haar een dienst te bewijzen met
zijn aanzoek.
Méér dan het propageren van het Hollandse huwelijk en het gebruik van trouwen
met de handschoen wordt in Een Indisch huwelijk de droom van Feenstra bevraagd
en
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bekritiseerd. We zouden zelfs kunnen concluderen dat de novelle eindigt met het
failliet verklaren van dit type huwelijk. De schuld hiervoor ligt bij Feenstra. Zijn
onrealistische verwachtingen en onhandige omgang met vrouwen maken dat het
verhaal uitmondt in een ironische deceptie.
Feenstra kiest voor Truusje en nadat zij heeft ingestemd met het huwelijk, laat hij
haar met de boot naar Sumatra komen. De laatste keer dat hij haar zag, is lang geleden
en als er twee vrouwen op het schip staan, duurt het even voordat hij doorheeft wie
van de twee zijn vrouw is:
En toen, zijn oogen scherp borend opslaand naar die twee op het schip dat
nu aanlei, zijn ziel onbewaakt, wenschte hij, voordat hij zichzelf beletten
kon... wenschte hij het, minder dan een seconde lang, maar hij had het
toch gewenscht... dat van die twee, die elkaar geleken op 't eerste zien, die
voorste, die ranke, Truusje wezen zou...
Doch een tweede blik schonk hem zekerheid.
Het was de andere.36
De laatste zin drukt op subtiele wijze Feenstra's teleurstelling, maar ook zijn
confrontatie met de werkelijkheid uit. Aan zijn dromen, fantasieën en overpeinzingen
is een einde gekomen: dit is zijn vrouw.

Besluit
Een Indisch huwelijk is een novelle die gesitueerd is in Nederlands-Indië, maar waarin
de Indische samenleving op het eerste gezicht niet het thema is van het verhaal. Veel
meer gaat het over de zoektocht van de planter Feenstra naar een Hollandse vrouw
om de rest van zijn leven mee door te brengen.
De representaties in het verhaal staan echter niet geheel los van de toenmalige
politieke situatie, waarin een groeiende afkeer van het concubinaat een grote rol
speelde. Het ideaal van een Hollands huwelijk past binnen de Ethische politiek,
volgens welke ongelijke machtsrelaties tussen Europese mannen en inheemse vrouwen
afgekeurd werden. Die afkeuring van het concubinaat vinden we terug in de novelle.
Toch wordt ook het Hollandse huwelijk niet op een ondubbelzinnige manier
afgeschilderd. Feenstra zegt na vele mislukkingen geen nagemaakte liefde meer te
willen. Zo zet hij de genegenheid van de inheemse vrouw weg als schijnliefde. Hij
wil een vrouw die mooi, intuïtief en gevoelig is: een conservatief
vrouwelijkheidsideaal.37 Daarnaast
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herkennen we oude koloniale strategieën en elementen (othering door
verkleinwoorden, benadrukken huidskleur, traagheid), waarvan ik er slechts enkele
heb aangestipt.
Feenstra's perspectief is onbetrouwbaar. Feenstra is de enige die focaliseert; andere
stemmen en blikken ontbreken. Bovendien is hij romantisch geëxalteerd, onhandig
en onrealistisch. Zijn ideale huwelijk is niet reëel. Zelfs Feenstra ziet in dat zijn
ideaalbeeld voortkomt uit fictionele verhalen. Die onhandigheid is een andere
interpretatie die we zouden kunnen geven aan de onleesbaarheid van vrouwen voor
hem. Het door hem ingebeelde mysterie rondom de vrouw fungeert niet alleen als
koloniale strategie zoals Boehmer die uitlegt, maar draagt ook bij aan de
karakterschets van een romanticus met een gebrek aan realiteitszin.
De dubbelzinnigheid van de novelle ten opzichte van het Hollandse huwelijk en
alle tekstuele aspecten die daar een rol bij spelen, maken dat de lezer zich kritisch
moet verhouden tot de boodschap van Een Indisch huwelijk: het Hollandse huwelijk,
maar ook de Hollandse vrouw en de inheemse vrouw worden op een dubbelzinnige
manier gerepresenteerd. De zintuiglijke beschrijving, de nadruk op de argwaan
wekkende onleesbaarheid van de inheemse vrouw of juist de onleesbaarheid die
verleiding met zich meebrengt - de inheemse vrouw als mystieke, exotische verleiding
- het zijn allemaal tekstuele elementen die de novelle niet alleen een koloniale
bijsmaak geven, maar ook het Hollandse huwelijk propageren boven een huwelijk
tussen een Europese man en een inheemse vrouw. Toch dwingt de combinatie van
een dominante en onbetrouwbare focalisator en het complete gebrek aan andere,
vrouwelijke en inheemse geluiden ertoe ons kritisch te verhouden tot de boodschap
die deze novelle uitdraagt.

Bibliografie
Berg, J. van den, ‘De Indische toneelstukken van Jan Fabricius’, in: Indische
Letteren 15 (2000) 3, p. 98-113.
Bruggen, Carry van, Een Indisch huwelijk. Ed. Peter van Zonneveld & Suzan
van Keulen. Schoorl 1987.
Boehmer, Elleke, Colonial and Postcolonial literature. Migrant Metaphors.
Oxford 2005 (tweede druk).
Fasseur, Cees, ‘Enige geschiedenissen van gezag’, in: Indische Letteren 3 (1988)
1, p. 13-25.
Meijer, Maaike, In tekst gevat. Inleiding tot een kritiek van representatie.
Amsterdam 1996.
Pratt, Mary Louise, Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation. London
2008 (tweede druk).
Vollebregt, A., ‘De incarnatie van de ellende. Het leven in Nederlands Indië
van Bas Veth als retorisch betoog’, in: Indische Letteren 5 (1990) 1, p. 1-18.
Wever, Darja de, Het is geen kolonie, het is een wereld. Vrouwen bereizen en
beschrijven Indië 1852-1912. Amsterdam 2003.

Indische Letteren. Jaargang 34

144
Sarah Badwy is afgestudeerd aan de Universiteit Leiden binnen de Research Master
Literary Studies en specialiseerde zich in Caribische literatuur met een sciptie over
de Nederlands- Antilliaanse auteur Boeli van Leeuwen. Momenteel is zij werkzaam
als docent Nederlands op een middelbare school in Den Haag.

Eindnoten:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Van Bruggen 1987, p. 10.
Van Bruggen 1987, p. 10.
De Wever 2003, p. 108-109.
Fasseur 1988, p. 15-16.
Van Bruggen 1987, p. 5.
Van Bruggen 1987, p. 6.
Van Bruggen 1987, p. 8.
Vollebregt 1990, p. 9.
Van Bruggen 1987, p. 19.
Van Bruggen 1987, p. 9.
Berg 2000, p. 102.
Van Bruggen 1987, p. 8.
Van Bruggen 1987, p. 13-14.
Van Bruggen 1987, p. 15-16. Cursiveringen door mij aangebracht - SB.
Van Bruggen 1987, p. 22.
Boehmer 2005, p. 78.
Van Bruggen 1987, p. 19. Cursiveringen door mij aangebracht - SB.
Boehmer 2005, p. 76.
Boehmer 2005, p. 76.
Meijer 1996, p. 19.
Meijer 1996, p. 137.
Boehmer 2005, p. 89.
Van Bruggen 1987, p. 35-36. Cursiveringen door mij aangebracht - SB.
Van Bruggen 1987, p. 57.
Van Bruggen 1987, p. 50.
Van Bruggen 1987, p. 57.
Van Bruggen 1987, p. 49. Cursiveringen door mij aangebracht - SB.
Van Bruggen 1987, p. 72. Cursiveringen door mij aangebracht - SB.
Pratt 2008, p. 204.
Pratt 2008, p. 204.
Van Bruggen 1987, p. 26-27. Cursiveringen door mij aangebracht - SB.
Van Bruggen 1987, p. 28. Cursiveringen door mij aangebracht - SB.
Van Bruggen 1987, p. 27-28. Cursiveringen door mij aangebracht - SB.
Meijer 1996, p. 189.
Van Bruggen 1987, p. 54. Cursiveringen door mij aangebracht - SB.
Van Bruggen 1987, p. 90.
Meijer 1996, p. 144.

Indische Letteren. Jaargang 34

145

Trouwen in de tropen
Relatieadviezen uit de Indische letteren
Petra Boudewijn
‘Ik geloof, dat in geen land zooveel lief wordt gehad als in Indië. Het is zeker door
de warmte...’, verzucht Eva uit De stille kracht (1900) van Louis Couperus, nadat
zij een liefdesverklaring heeft ontvangen van een getrouwde man.1 In de koloniale
letteren wordt heel wat liefgehad, zowel binnen als buiten huwelijksverband. Wij
kunnen er lezen over allerlei soorten relaties en over hoe die uitpakken voor de
betrokken personages: van het concubinaat tot het laten overkomen van een bruid
uit het moederland. De Indische romans van Carry van Bruggen gaan bijvoorbeeld
over een njai (inheemse huishoudster/concubine) die plaats moet maken voor een
Europese echtgenote, maar die bereid is over lijken te gaan om haar man te behouden;
en over de teleurstelling van een man die ‘met de handschoen’ trouwt en zijn kersverse
echtgenote in Indië van de boot komt halen. Hij meent haar in het mooiste meisje
aan boord te herkennen, maar helaas, zoals de slotzin van het verhaal luidt: ‘Het was
de andere’.2
Indië kende geen officiële regels die bepaalde relaties ontmoedigden of verboden.
Bij het ontstaan van de kolonie werd een samenlevingsverband tussen een westerse
man en een oosterse vrouw (in de vorm van een concubinaat) toegejuicht: zij kon
hem namelijk snel wegwijs maken in de koloniale maatschappij. Bovendien achtte
men aanvankelijk de Indische omgeving ongeschikt voor de Nederlandse echtgenote:
zij zou er last krijgen van heimwee, aanstoot nemen aan de Indische gewoonten en
gebruiken en het tropische klimaat zou haar gezondheid ondermijnen.3 Dochters uit
gemengde relaties (vooral die uit de koloniale elite) waren op hun beurt geliefde
huwelijkskandidates. Hun families beschikten vaak over belangrijke connecties
binnen de kolonie, die carrièrekansen voor nieuwkomers boden. Ook de Indische
echtgenote kon de Hollandse man snel vertrouwd maken met de koloniale samenleving
en zij klaagde niet over heimwee, klimaat en cultuur.4
Dergelijke gemengde relaties waren dus eeuwenlang de gewoonste zaak van Indië
en raakten pas in de laatste decennia van het koloniale tijdperk uit de gratie door eu-
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genetische ideeën die uit Europa overgewaaid waren, en door sociaalhistorische
ontwikkelingen die een tijdelijk verblijf in de tropen mogelijk en makkelijker maakten,
waardoor het belangrijk werd zo ‘Hollands’ mogelijk te blijven in plaats van zich
aan te passen aan de Indische cultuur. In de Indische bellettrie vormt het trouwen in
de tropen een dominant thema en worden de consequenties van de koloniale
partnerkeuze verkend. Vele literaire teksten gaan over de tropische huwelijksmarkt
en het daaropvolgende huwelijksleven. Zij laten zich lezen als boeken vol Indische
relatieadviezen. Hoe zien die relatieadviezen eruit en wat kon de lezer destijds hieruit
leren?

Indië als land van wellust
Allereerst iets over de uitbeelding van de kolonie: Indië wordt alom te boek gesteld
als een land van wellust. Het broeierige klimaat en de losse zeden suggereren een
ongekende seksuele belofte voor de westerse man die er zijn geluk komt beproeven.
Bovendien wemelt het er van vrouwen die op zoek zijn naar een ‘goede partij’ en
die er heel wat voor over hebben om daarmee te trouwen. Als wij de Indische bellettrie
op haar woord mogen geloven, heerst er dan ook een uitermate zinnelijk klimaat in
de kolonie. In Het leven in Nederlandsch-Indië (1900) van Bas Veth lezen wij
bijvoorbeeld: ‘Deugd is er vreemd als het begrip van sneeuw, reinheid van geest
even zeldzaam als een transparante lucht, trouw en eerlijkheid zijn er haast
onbestaanbaar als frissche wind of geur van rozen’.5 Een bestaan in de tropen, of
men er nou geboren is of ernaar afreist, heeft een diepgaande invloed op personages
- niemand wandelt immers ongestraft onder palmbomen, om Goethe losjes te citeren.
Die invloed laat zich gelden in zedelijk verval, dat wordt toegeschreven aan
klimatologische factoren, zoals de warmte of de tropenzon, die verantwoordelijk
zouden zijn voor de seksueel geladen atmosfeer en de beklagenswaardige zeden in
Indië. Door dat broeierige klimaat wordt er in koloniale verhalen heel wat afgevrijd,
zowel binnen als buiten het huwelijk, en zijn overspel en echtscheiding aan de orde
van de dag. Te denken valt aan de echtscheiding van Van Oudijck in De stille kracht,
waardoor zijn kinderen opgroeien met een stiefmoeder, die hun vader later ook weer
verlaat. Een ander voorbeeld is Ottilie Steyn uit Couperus' Van oude menschen, de
dingen, die voorbijgaan... (1906), die maar liefst drie keer trouwt én zich laat scheiden.
Diana uit Warm bloed (1904) van Elisabeth Overduyn-Heyligers trouwt met en
scheidt van twee verschillende mannen en heeft zich alweer met een derde verloofd
voordat haar laatste echtscheiding officieel is uitgesproken.
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Louis Couperus en zijn echtgenote Elisabeth Couperus-Baud aan het Toba-meer in 1921. Collectie
UB/KITLV Leiden.

Al die echtscheidingen leiden tot complexe gezinssamenstellingen, die wij
tegenwoordig blended families zouden noemen. In Schuim van goud (1934) van J.
Treffers lezen wij bijvoorbeeld over de samengestelde gezinnen in Batavia uit het
interbellum:
Het wemelde in haar klas [die van de protagoniste] van kinderen, die een
vader hadden die eigenlijk hun vader niet was, en kinderen die heelemaal
geen vader hadden, en kinderen met een tweede moeder en kinderen die
zusjes en broertjes hadden die anders heetten dan zij en kinderen die om
de veertien dagen bij hun vader op visite moesten of die met hun vader
woonden met een vreemde dame voor de huishouding, en kinderen die in
de vacantie naar hun moeder gingen, en Joost mocht weten wat voor
variaties er nog meer waren.6
Een belangrijke oorzaak van het grote aantal echtscheidingen is dat personages het
met de eeuwige trouw die aan het huwelijk verbonden is, vaak niet zo nauw nemen.
Léonie uit De stille kracht houdt er bijvoorbeeld verschillende affaires opna, onder
andere met haar stiefzoon en het vriendje van haar stiefdochter. In Van oude menschen
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komt het zelfs tot een crime passionnel, waarbij de minnaar van Ottilie Dercksz haar
echtgenoot vermoordt. Ook koloniale taboes worden niet geschuwd: zo strandt Diana's
tweede huwelijk in Warm bloed doordat zij zich heeft laten verleiden door haar
Javaanse koetsier.7 Om nog maar te zwijgen over hetgeen plaatsvindt tijdens de
bacchanalen van de koloniale elite in de bekende roman Rubber (1931) van Madelon
Székely-Lulofs.
De Indische bellettrie staat dus bol van seks, overspel en verbroken relaties, waaraan
letterlijk iederéén zich schuldig maakt: totoks en Indo's, mannen en vrouwen,
onderklasse en elite, waarbij het betreurenswaardig lage zedelijke peil algemeen
toegeschreven wordt aan de verloederende invloed van Indië op de personages: een
proces dat ‘verindischen’ genoemd wordt. Door de algemeen heersende zedeloosheid
wordt de kolonie, die in naam een Europese samenleving heette te zijn en als
beschavingsmissie gelegitimeerd werd, voorgesteld als een exotisch lustoord, of
beter gezegd: als een exotisch oord des verderfs, waar westerse opvattingen over
zedelijkheid onherroepelijk teloorgaan. Toch kunnen de personages zich beschermen
tegen dit ogenschijnlijk onafwendbare proces van zedelijke verloedering, namelijk
door hun huwelijkspartner zorgvuldig te kiezen.

Trouwen in de tropen
In de Indische bellettrie hebben de zedeloosheid en losse huwelijksmoraal te maken
met het zinnelijke tropische klimaat enerzijds en met het grote aantal ongelukkige
huwelijken anderzijds. Er wordt veel getrouwd in Indische romans en de plots zijn
vaak opgebouwd rond het wel en wee van het koloniale huwelijksleven. De romans
vertellen over bals en soirees waar de koloniale beau monde elkaar ontmoet, waar
engagementen gesloten en huwelijken verbroken worden, over het trouwen van een
‘goede partij’ (al dan niet ‘met de handschoen’), over amoureuze intriges en
schandalen, en over heimelijke vrijpartijen in boudoirs en op het achtererf. Het
huwelijk vormt dan ook een centraal thema in de Indische bellettrie, waarbij de
gevolgen van de keuze voor een bepaalde koloniale huwelijkskandidaat in kaart
gebracht worden, want het lot van een personage wordt veelal bepaald door zijn of
haar eega.
De personages ontmoeten potentiële huwelijkspartners veelal op bals, die de
gemoederen dan ook al weken van tevoren flink kunnen bezighouden. Het bal is
bijvoorbeeld de plaats waar meisjes uit de koloniale elite die voor het eerst de
huwelijksmarkt betreden, hun opwachting maken. Dat geldt ook voor de eerderge-
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noemde Diana in Warm bloed, een beeldschoon Indisch meisje uit een rijke
plantersfamilie, dat onlangs na een Europese opvoeding naar Indië is teruggekeerd.
Haar reputatie van ‘goede partij’ is haar reeds vooruitgesneld en haar balboekje is
dan ook al lang en breed vol als een Hollandse officier haar om een dans komt vragen.
Zij heeft alleen nog de lanciers, een dans, zo lezen wij althans, ‘die je deed met
iemand die je liever niet ziet’,8 maar die al snel uitmondt in een huwelijksaanzoek,
dat Diana accepteert. Er volgt een groots huwelijksfeest, waarvoor kosten noch
moeiten gespaard worden en waarvoor zelfs vuurwerk uit Singapore besteld wordt.

Hotel des Indes te Batavia (omstreeks 1930), waar in de Indische bellettrie menig bal plaatsvindt
(Collectie UB/KITLV Leiden 1400623).

De meesten beschouwen Diana en haar officier als een droompaar, maar hun
wittebroodsweken blijken van korte duur. Een Indische vriendin zegt al kort na de
huwelijksvoltrekking tegen Diana: ‘Jij zoo'n echte djawa [Javaanse] in je hart en je
man [een Hollander]... Kassian... Je moet maar zien te wennen, totoks zijn heel anders
dan wij’.9 Diana en haar officier blijken elkaars tegenpolen te zijn. Hij voelt voor
haar een ‘àl omvattende liefde, teeder en kuisch’.10 Diana beseft dat er nooit een
trouwer hart voor haar zal slaan dan dat van haar man, maar ze kan zijn liefde niet
beantwoorden. Zij vindt namelijk geen bevrediging in die alomvattende maar saaie
liefde, want, zo lezen wij: ‘in haar temperament van creoolsche had ze hartstoch-
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telijker hem gewenscht’.11 Haar zogeheten ‘warme’ bloed blijkt onverenigbaar met
het ‘koele’ bloed van haar echtgenoot en zij leven binnen enkele maanden alweer
gescheiden van tafel en bed.
De Indische bellettrie telt vele gemengde huwelijken. Daarbij gaat het vrijwel
altijd om verbintenissen tussen een totok en een Indische vrouw. Hierin volgt de
literaire representatie dus in grote lijnen de historische werkelijkheid. In het kader
van mijn promotieonderzoek onderzocht ik vijfentwintig Indische romans uit de
koloniale bellettrie en ik trof daarin twee keer zoveel ongelukkige als gelukkige
gemengde huwelijken aan. Het gemengde huwelijk pakt om twee redenen ongelukkig
uit: ten eerste wordt het meestal niet uit liefde gesloten maar uit opportunistische
overwegingen, zoals sociaal aanzien, geld of lust; ten tweede blijken de geliefden
elkaars tegenpolen te zijn, waardoor zij geen harmonieuze relatie kunnen opbouwen,
zoals in het geval van Diana en haar officier. Bovendien heeft een gemengd huwelijk
zes keer meer kans om te mislukken en op een echtscheiding (of zelfs moord!) uit
te draaien dan een onvermengd huwelijk.
Je kunt maar beter binnen je eigen groep trouwen, zo laat althans het relatieadvies
dat hieruit spreekt, zich interpreteren, maar ook dat biedt geen garantie voor een
gelukkig liefdesleven. Dergelijke huwelijken hebben namelijk een even grote kans
om gelukkig of ongelukkig uit te pakken. In De stille kracht maken wij kennis met
Ida en Van Helderen, die beiden als ‘kreolen’ worden omschreven. In de koloniale
geschiedenis duidt die term een zeer brede categorie van in Indië geborenen aan; in
dit geval gaat het om twee Indo's.12 Ida en Van Helderen zijn ongelukkig getrouwd,
want zij aardt vooral naar haar ‘oosterse’ oorsprong, terwijl hij zeer ‘westers’ is
uitgevallen. Ida is, zo lezen wij, ‘een typetje van blanke nonna’.13 Hoewel zij haar
best doet om zich naar buiten zo Europees mogelijk voor te doen, blijkt zij van binnen
zo ‘ondoorgrondelijk’ Indisch:
Zij probeerde altijd heel Europeesch te doen, netjes Hollandsch te spreken;
zelfs gaf zij voor, dat zij slecht Maleisch sprak, en dat zij noch van rijsttafel,
noch van roedjak hield. Zij was klein, regelmatig molligjes; zij was heel
blank, bleekblank, met groote zwarte verwonderde oogen. Zij was vol
kleine geheimzinnige nukjes, haatjes, liefdetjes; alles sprong in haar op
met geheimzinnige drijfveertjes, niet na te gaan. [...] Staat was er totaal
niet op haar te maken; iedere handeling, iedere beweging, ieder woord
kon een verrassing zijn [...] Zij was altijd verliefd, tragisch. Zij nam al
hare kleine gevallentjes heel tragisch op, heel groot en somber - zonder
het minste idee van verhouding - [...] terwijl zij met haar
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groote, sombere oogen tragisch het leven probeerde te zien, dat zij alleen
maar inkeek als een slecht geschreven novelletje.14
Haar man daarentegen wordt uitgebeeld als een open boek, dat zich bovendien laat
lezen als een grootse en meeslepende Europese roman:
[Hij was] schijnbaar geheel Europeaan, lang, blond, bleek, met zijn blonde
snor, met zijn blauwe oogen van levendige uitdrukking, vol belangstelling,
met zijn manieren van een fijnere hoffelijkheid dan den gigrl-sport-chic
van Europa, en toch zoo niets Indiesch in ideeën, woorden, kleeding; die
sprak over Parijs en Weenen, alsof hij er jaren geweest was, terwijl hij
Java nooit had verlaten, die dweepte met muziek [...] en wiens groote
illuzie was het volgende jaar toch eindelijk eens naar Europa te gaan, met
verlof, om de Fransche Expozitie te zien. Er was een verwonderlijke
distinctie en ingeboren stijl in dezen jongen man, als was hij niet een kind
van Europeesche ouders, die steeds in Indië waren geweest, als was hij
een vreemdeling van een land onbekend, van een nationaliteit, die men
zich niet dadelijk wist te herinneren...15
Indische personages kunnen dus door hun gemengde afkomst meer ‘westers’ of
‘oosters’ uitvallen, hetgeen tot uitdrukking komt in hun beschavingsniveau (zoals in
het koloniale discours gebruikelijk is).16 De oosterse Ida en de westerse Van Helderen
blijken onverenigbaar van karakter en levensopvatting. Van Helderen wordt dan ook
verliefd op de Hollandse Eva uit het openingscitaat, die in beschavingsniveau veel
dichter bij hem staat dan zijn Indische vrouw. Overigens wordt het huwelijk tussen
totoks doorgaans als gelukkig verbeeld, omdat zij automatisch verondersteld worden
qua beschavingsniveau dicht bij elkaar te staan, en omdat ze allerlei soortgelijke
eigenschappen krijgen toegeschreven die een harmonieus huwelijk mogelijk maken.
Het relatieadvies dat uit zulke voorstellingen af te leiden valt, luidt dus: trouw iemand
van een gelijk beschavingsniveau, want als je in dat opzicht te veel van elkaar
verschilt, dan ga je een ongelukkig huwelijksleven tegemoet.
De keuze van een bepaalde eega is dus niet zonder gevolgen en bepaalt niet alleen
het levensgeluk, maar is bovendien van grote invloed op de ontwikkeling van een
personage. Dit zien wij bijvoorbeeld aan de hand van Eddy en Freddy Markens uit
Ups & Downs in het Indische leven (1890) van P.A. Daum. Zij zijn in Indië uit
Hollandse ouders geboren. Als broers hebben ze een vergelijkbaar erfelijk
uitgangspunt en ze hebben dezelfde opvoeding genoten. Het loopt echter heel
verschillend met hen af, waarbij milieu-invloeden een belangrijke rol spelen en de
broers met hun keuze
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van een als ‘oosters’ respectievelijk ‘westers’ uitgevallen huwelijkspartner hun lot
bezegelen. De broers worden afgeschilderd als dubieuze, aartsluie sujetten, die een
pact sluiten om twee nichtjes uit een steenrijke Indische plantersfamilie te trouwen.
Freddy trouwt met de ‘donkerbruine’ Roos en Eddy met de ‘lelieblanke’ Lena.
Doordat Lena volgens de verteller ‘zonder enige schijn der inlandse herkomst van
moederszij’ is uitgevallen, is de inheemse erfenis in haar tenietgedaan.17 Het gaat
hier om een uitzonderlijk verschijnsel dat in de negentiende-eeuwse erfelijkheidsleer
als atavisme bekendstond.18 Zij krijgt daarom allerlei als typisch westers beschouwde
eigenschappen toegeschreven zoals verstand, onbaatzuchtigheid en beschaving. Ze
maakt bovendien van Eddy, die oorspronkelijk slechts op haar bruidsschat uit is,
naar zijn zeggen een ‘zedelijk’ mens.19 Hij gaat oprecht van haar houden, zoekt voor
het eerst in zijn leven een betrekking en transformeert zienderogen in de ideale
schoonzoon:
Met zijn verleden [van klaploper] had hij reeds lang gebroken. Hij was nu
al jaren een werkelijk voorbeeldig levende jongeman; aan zijn soliditeit
twijfelde geen mens; hij was krachtiger en gezonder dan ooit; zijn tot rust
en regel gekomen gestel, goed en gezond van nature, had zich
geredresseerd[.]20
Van Lena gaat dus een positieve ofwel beschavende invloed uit. Van een huwelijk
kan echter ook een omgekeerde werking uitgaan, waarbij een verindischte partner
een negatieve ofwel verloederende invloed op haar echtgenoot uitoefent. Freddy
heeft de welvarende, maar sterk verindischte Roos uit opportunistische motieven
getrouwd. Hij gaat sindsdien luierend door het leven, terwijl het kapitaal van zijn
Indische schoonfamilie langzaam verdampt. Wij treffen hem hoofdzakelijk op de
achtergalerij aan ‘in een luierstoel met 'n halfje champagne naast zich’.21 Onder
invloed van zijn verindischte eega verandert hij van een knappe goedgeklede
Europeaan in een verlopen armoedzaaier. Hij zakt steeds verder op de koloniale
ladder en komt uiteindelijk in de kampong terecht onder de inheemse bevolking,
waarvan zijn Indische vrouw in verschijning en doen en laten toch al niet te
onderscheiden viel.
Het relatieadvies dat wij hieruit kunnen opmaken, is: kies je wederhelft met zorg,
want een ‘beschaafde’ partner heeft een positieve, maar een ‘verindischte’ partner
een negatieve invloed op je leven. Daaraan valt overigens nog toe te voegen: wie je
ook kiest, neem in geen geval een njai en trouw niet een man die een njai heeft
(gehad). Als een njai in een rol van betekenis voorkomt, dan speelt zij een uitermate
negatieve rol. De plot draait in zulke gevallen om een moord, waarbij de njai
uitgebeeld wordt als een rancuneuze ex-geliefde die zonder scrupules de nieuwe
vrouw
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des huizes vergiftigt. De schuld wordt steevast - volgens het aloude principe van
blaming the other woman - enkel en alleen bij de njai gelegd en niet bij het koloniale
systeem, waarvan het concubinaat een vanzelfsprekend onderdeel was, of bij de heer
des huizes, die in plaats daarvan als rouwende weduwnaar zijn handen in onschuld
wast. De njai zelf wordt niet als geschikte huwelijkskandidaat gezien, want een
huwelijk met haar komt in de Indische letteren vrijwel niet voor.

P.A. Daum met zijn echtgenote en kinderen op de voorgalerij van Hotel Wisse te Batavia, 1894.
Collectie UB/KITLV Leiden.

Ten slotte is een gelukkig huwelijk niet per definitie een geslaagd huwelijk vanuit
het oogpunt van het koloniale project, dat in naam een beschavingsmissie ten bate
van de niet-westerse volkeren heette te zijn: alleen huwelijken tussen ‘beschaafde’
echtelieden worden als ‘geslaagd’ uitgebeeld, want deze komen die beschavingsmissie
ten goede; huwelijken van (sterk) verindischte partners kunnen weliswaar heel
gelukkig zijn, zoals dat van de ouders van Roos, maar worden niet als geslaagd
verbeeld omdat ze de zogeheten white man's burden, de vermeende morele plicht
van Europeanen tot beschaven, ondermijnen: de echtelieden verindischen dermate
dat hun families in beschavingsniveau op gelijke voet met de gekoloniseerden komen
te staan, waardoor er van die zogenaamde beschavingsmissie in de tropen niets
terechtkomt.
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Besluit

Een bruidspaar in Indië, circa 1930. Collectie UB/KITLV Leiden.

Wat zeggen deze relatieadviezen de koloniale lezer? Literaire teksten waren een
belangrijk middel om de koloniale maatschappij te (re)presenteren en vormden zowel
een reflectie van, als een moraliserend commentaar op, het leven in de tropen.22 In
de negentiende eeuw ontwikkelde de Indische roman zich tot een literair genre, dat
in Nederland op grote schaal gelezen en besproken werd.23 De literatuurkritiek was
van mening dat literatuur uit Indië van een ‘niet-literair karakter’ was ‘omdat het
genre zo'n onverbloemd beeld van de [koloniale] werkelijkheid’ gaf.24 Daarmee werd
de Indische bellettrie gezien als een bron van ‘kennis’ over het koloniale leven en
lag de nadruk in deze teksten dan ook niet zozeer op literaire aspecten als wel op een
realistische weergave van de koloniale samenleving.
In die hoedanigheid bemoeide deze literatuur zich met de tropische huwelijksmarkt.
Omdat Indië als gezegd geen officiële regels kende die bepaalde relaties ontmoedigden
of verboden, werd de keuze van de huwelijkspartner aan het individu overgelaten.
Die keuze werd sterk beïnvloed door de culturele beeldvorming over Indië. De invloed
van de Indische bellettrie hierop moet niet onderschat worden: gezien haar grote
populariteit was ze een belangrijk beeldvormend medium dat al die verschillende
soorten huwelijkspartners voor haar lezerspubliek tot leven bracht. De ideologische
voorstellingen die in deze literatuur ingebed zijn, vormen dan ook een langdurig
literair discours dat de perceptie van Indië en zijn bewoners sterk heeft bepaald.
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Indo-Europeanen in de Indisch-Nederlandse letterkunde (1860-heden) aan de
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Inmiddels is zij als literatuurwetenschapper verbonden aan de Universiteit van
Oldenburg.
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Onder de Gordel van Smaragd
De Indische biograaf en de liefde
Frank Okker
De liefde is een aantrekkelijk onderwerp waarover iedereen zijn eigen ideeën heeft,
maar hoe zit het eigenlijk met de Indische liefde? Voor een antwoord op deze vraag
belicht ik hier de liefdeswederwaardigheden van Willem Walraven, Madelon Lulofs
en Gerret Pieter Rouffaer. Willem Walraven (1887-1943), de kruidenierszoon uit
Dirksland op Goeree-Overflakkee, die pas op zijn 28ste jaar naar Indië kwam, had
daar een duidelijke opvatting over. Hij vond de kinderen in de kolonie akelig vroeg
rijp. Walraven geeft daar in een brief van 24 januari 1920 aan zijn broer Jaap een
plastisch voorbeeld van:
De administrateur van het Gouvernements-pandhuis heeft een aardige
jongen van een jaar of 11, erg groot voor zijn leeftijd en knap van gezicht.
Ik had al gehoord, dat de jongen zeer emotioneel was aangelegd. Het was
gebeurd, dat hij in de bioscoop een vechtpartij zag gebeuren en dat hij mee
wou gaan vechten van opwinding. Gisteren betrapte de gelukkige vader
zijn zoon (11 jaar) in een bediendekamer, geheel ontkleed, in innige
verstandhouding met een baboe! Dit is nu een geval, dat zich hier dagelijks
voordoet, dagelijks weet je, en daarom zijn er zoveel menschen, die hun
kinderen naar Holland sturen, voordat het erger wordt. In Holland is in
ieder geval de atmosfeer reiner dan hier.1
Het lag voor de hand dat Walraven zich enige zorgen maakte over het toekomstige
liefdesleven van zijn kinderen, hoewel hij op dat moment nog geen halfjaar vader
was van zijn eerste dochter. Zelf had hij het, naar eigen zeggen, zeer getroffen met
zijn Soendanese echtgenote Itih, omdat zij altijd sterk stond, ook te midden van de
grootste verleiding. Die verleiding bestond uit de garnizoensplaats Tjimahi in de
Preanger, waar enkele duizenden militairen gelegerd lagen.
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Itih, de echtgenote van Walraven, op de pasar van Malang met v.l.n.r. Maarten, Jaap, Wim jr.,
Anna en Lies. Collectie Frank Okker.

Ouwe Geurt
Een van die militairen was Walraven, die zich in 1915 in Nederland als telegrafist
bij het Koninklijk-Nederlandsch Indisch Leger had aangemeld. Vervolgens bracht
hij drie jaar door op de basis Tjimahi waar hij, net als de andere soldaten, in de barak
‘twee vierkanten meter van God's aarde’ bezet hield. Die periode in het leger bestond
in de beleving van Walraven vooral uit geduldig wachten. Hij maakte lange tochten
door de mooie natuur van de Preanger, las stapels boeken in het Militair Christelijk
Tehuis, dat gedreven werd door Ouwe Geurt, en als belangrijkste... hij ontmoette er
Itih.2
Zij werkte als ongeveer achttienjarige in een tamelijk vervallen toko op de
legerbasis. Ondanks haar jeugdige leeftijd had Itih op dat moment al een huwelijk
achter de rug. Zij werd op haar zestiende uitgehuwelijkt aan Oemar, een telg van een
familie die een groot eethuis bezat. Itih moest lange dagen in de keuken van die wa-
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roeng werken en raakte ook al spoedig zwanger. Dat werk viel haar in die toestand
te zwaar. Ze keerde ziek naar haar ouderlijk huis terug, waar ze van een kind beviel
dat kort na de geboorte overleed. Sinds die tijd stond ze in het winkeltje van haar
oom.
Walraven komt er vrijwel dagelijks koffie drinken, die hem bij Itih beter smaakt
dan elders. Hij beschrijft de jonge Soendanese vrouw als ‘klein, tenger’ en mager.
‘Haar hoofd leek te groot voor haar dunne halsje, als zij rechtop stond achter het
rijtje stopflesschen op de kleine stellage.’ Al spoedig ontstaat er een toenadering
tussen hen. Walraven verplaatst de sigaren die Itih rustig had laten staan onder een
lek in het dak, en zij bereidt voor hem een koek van geraspte cassave. Eenmaal
probeert hij met een vingertop onder de witte kabaja haar borst aan te raken. Itih
reageert onmiddellijk. ‘Tidak boleh’ (dat mag niet), zegt ze bestraffend. Walraven
waardeert het dat zij zo volkomen zichzelf kan blijven in de betrekkelijk verdorven
wereld van de garnizoensplaats.3

Een man die ze amper kent
Wanneer Walraven na zijn diensttijd als boekhouder in dienst treedt van de
Oliefabrieken Insulinde in Banjoewangi, helemaal aan de andere kant van Java, blijkt
na enkele maanden dat Itih hem niet vergeten is. Hij stuurt een bedrag van
vijfentwintig gulden naar een vriend in Tjimahi, die haar op de trein naar Soerabaja
zet. Itih, die haar geboortestreek nog nooit verlaten heeft, legt in twee dagen tijd ruim
achthonderd kilometer af op weg naar een man die ze amper kent.
Bij het weerzien op het station zijn ze beiden verlegen met de situatie. ‘Hier ben
ik’, zegt Itih. ‘Ja, dat zie ik’, reageert Walraven en hij neemt haar mee naar zijn huis.
's Avonds geeft hij haar geld voor de terugreis, maar ze zal hem niet meer verlaten.
Tussen 1919 en 1933 krijgen ze acht kinderen, vijf meisjes en drie jongens. Na de
geboorte van hun eerste zoon, Wim junior, in juni 1922, trouwen ze. Walraven wilde
hun relatie al eerder formaliseren, maar Itih hield jarenlang de boot af, omdat ze uit
de praktijk wist dat veel Europese mannen hun inheemse vrouw verstootten. En als
getrouwde vrouw zou ze niet kunnen terugkeren naar haar kampong.
In werkelijkheid kregen Walraven en Itih negen kinderen, want in het voorjaar
van 1929 werd in Lawang een zoon geboren die kort na de geboorte overleed. Maar
Walraven, die in zijn lange Indische brieven aan familie en vrienden graag over zijn
verleden op Goeree-Overflakkee schrijft, schuwt de onderwerpen die hem hevig
aangrijpen. Alleen in een artikel over de periode dat hij met zijn gezin te midden van
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de bergen in Lawang woonde, vermeldt hij terloops dat hij in die plaats een heel
klein stukje grond bezit.4 Hij doelt daarmee op het graf van zijn zoontje, dat hij ieder
jaar op diens sterfdag zal bezoeken.

Omslag van het aan Willem Walraven gewijde nummer van het maandblad Oriëntatie van
augustus-september 1949, geredigeerd door Rob Nieuwenhuys. Particuliere collectie.

Ondanks of dankzij die treurige gebeurtenis hadden Walraven en zijn Soendanese
echtgenote een hechte relatie. Als biograaf van de schrijver wilde ik destijds echter
ook weten met welke vrouwen hij contact onderhield voordat hij naar
Nederlands-Indië vertrok. Dat was niet zo eenvoudig. Allereerst schreef Walraven,
zoals al eerder bleek, slechts zeer sporadisch over kwesties die hij als te gevoelig
beschouwde. Daarnaast moest hij rekening houden met de jaloezie van Itih. Zij kon
buitengewoon argwanend reageren als hij goed overweg kon met andere, in haar
ogen intelligentere, vrouwen, zoals de schrijfster Beb Vuyk. Maar ze was ook
afgunstig op de vrouwen uit zijn Europese verleden.

Dochter van een bierbottelaar
Bij zijn kinderen bleek niet veel over dit onderwerp bekend, maar helemaal onwetend
over de vroegere geliefdes van hun vader waren ze beslist niet. Zo had Walraven
tegen zijn oudste dochter Non gezegd dat zij in geval van nood contact moest opnemen
met een zekere mevrouw Van Baarle in Rotterdam. Het ging hier niet om een
oppervlakkige kennis, want Walraven werd elke dag aan haar herinnerd als hij zijn
bijbel opensloeg. Daarin stak een kaartje met paarse viooltjes waarop hij haar naam
had geschreven.
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Deze Geraldine Wilhelmina Vreesen, de dochter van een bierbottelaar, was
negentien jaar oud toen Walraven eind 1907 in Rotterdam kwam wonen; ze was dus
ruim een jaar jonger dan hij. Kennelijk bleef hij contact met haar houden nadat hij
twee
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jaar later naar Canada was geëmigreerd. Hij was in elk geval op de hoogte van haar
huwelijk met Wilhelm Louis van Baarle, dat in november 1912 plaatsvond. Samen
met deze eigenaar van een Rotterdamse was- en strijkinrichting kreeg ook zij, tussen
1914 en 1935, negen kinderen.
Afgezien van dat kaartje bleef Walraven ook op een andere wijze verbonden met
Geraldine. Hij gaf haar naam aan zijn oudste dochter, die hij geruime tijd Dina
noemde, voordat haar roepnaam Non werd. Ik heb veel moeite gedaan om een van
de kinderen van het echtpaar Van Baarle op te sporen, maar dat bleek in de tijd dat
Google nog niet bestond, vergeefse moeite. Pas na het verschijnen van mijn biografie
ontving ik een brief van de jongste zoon uit het Limburgse Mook. Hij bevestigde de
relatie van zijn moeder met Walraven. Deze keel-, neus- en oorarts woonde, misschien
niet helemaal toevallig, aan het Dirk Ockerpad, maar dit terzijde.
Itih wist wel dat Walraven hun oudste dochter naar een vroegere vriendin had
genoemd. Uit zijn brieven aan familieleden komt naar voren dat hij een verhouding
heeft gehad met een schippersdochter. Dat meisje raakte zwanger van hem en kreeg
een dochtertje, dat zes weken na de bevalling overleed. Itih dacht waarschijnlijk dat
Geraldine dat schippersmeisje was en zag hierin een opvallende parallel met haar
eigen, eerste huwelijk, waarin ook zij een kind had verloren.

Twee vriendinnen
Maar Geraldine was helemaal geen schippersdochter en uit Walravens brieven blijkt
dat die relatie zich vóór zijn vertrek naar Rotterdam heeft afgespeeld, en wel in zijn
geboortedorp Dirksland op Goeree-Overflakkee. Waarschijnlijk durfde Walraven
de jaloerse Itih niet te vertellen dat hij in Nederland twee vriendinnen had gehad.
Bij mijn speurwerk naar de identiteit van het schippersmeisje kon ik profiteren
van de uiterst besloten gemeenschap die Dirksland zo lang geweest is. Annie van
Geel, een nicht van Walraven, en de kleinkinderen van hun vroegere buren wisten
zo'n negentig jaar later nog precies wat zich rond de kruidenierswinkel aan de
Straatdijk had afgespeeld. Zij onthulden mij ook de naam van het schippersmeisje:
Anthonia Okker. Helemaal verrast door het opduiken van mijn eigen naam was ik
niet, omdat in Dirksland al eerder de naam van de schipper Pleun Okker naar voren
kwam. Of er sprake is van een familierelatie, weet ik niet en de voornaam komt mij
evenmin bekend voor.
De verhouding tussen de bijna twintigjarige Willem Walraven en de bijna drie
jaar oudere Anthonia liep stuk door het ingrijpen van zijn moeder, trouwens ook een
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schippersdochter. Zij zorgde ervoor dat het meisje uit Willems omgeving verwijderd
werd. Die moeder was klein van gestalte, maar zeker honderd kilo zwaar en in haar
eigen woorden niet omver te slaan met een telefoonpaal. Ze wilde waarschijnlijk niet
dat haar oudste zoon zou trouwen met een meisje uit een familie die veel strenger
gelovig was dan de liberale Walravens. Als trotse vrouw waakte zij ervoor dat er in
het benepen dorp over haar gezin geroddeld werd.
Anthonia werd naar Rotterdam gestuurd, waar zij als dienstbode ging werken. Op
dat moment was zij al zwanger van Walraven, maar het blijft de vraag of hij dat
destijds wist. Hoewel Walraven vier maanden later ook naar Rotterdam vertrok, wijst
niets erop dat zij elkaar nog ontmoet hebben.
In maart 1908 beviel Anthonia aan boord van het schip van haar broer Dirk Jan
van een dochtertje, dat zij Maria Elisabeth noemde, naar haar eigen moeder. Haar
broer zorgde voor de aangifte, die hij angstvallig buiten Dirksland deed, in Klundert.
De volgende maand zou het meisje al overlijden. Ook Anthonia is niet oud geworden,
zij overleed ruim vijf jaar later.

Madelon Székely-Lulofs en László Székely op een rubberplantage in Deli. Particuliere collectie.

Walraven zou zijn moeder de mislukking van die jeugdliefde nooit vergeven. Ook
moet hij nadien van het kind op de hoogte zijn gebracht. Toen Itih op 18 maart 1927,
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omstreeks de geboortedag van het dochtertje van Anthonia Okker, van hun derde
dochter beviel, gaf hij haar vrijwel dezelfde namen: Elisabeth Marie. Van toeval kon
uiteraard geen sprake zijn.
Nadat ik de liefdesgeschiedenis van Willem Walraven en Anthonia Okker
gereconstrueerd had, leek het me gepast om zijn nakomelingen over mijn bevindingen
te informeren. Net als Itih wisten zij immers niets van een Okker in het liefdesleven
van hun vader. Zijn dochter Lies, die voor het eerst hoorde dat zij naar een eerder
kind genoemd was, reageerde enigszins geëmotioneerd maar vol begrip voor haar
vader. Zij stemde ook in met de publicatie van deze geschiedenis in het weekblad
Vrij Nederland, met als (onder)titel ‘De biograaf en het toeval’.5 Maar de andere
kinderen lieten me weten dat ik met mijn naspeuringen en zeker met dat artikel te
ver was gegaan en dat ze niet langer met mij wilden praten. ‘Wacht drie weken, dan
zijn ze aan het idee gewend’, adviseerde Lies Walraven me. Dat was een wijze raad,
want na die tijd werd het contact voortgezet alsof er niets was gebeurd.

Rijkgeschakeerd liefdesleven
Het amoureuze bestaan van de schrijfster Madelon Lulofs, die net voor het begin
van de twintigste eeuw werd geboren in Soerabaja, kunnen we op zijn minst
rijkgeschakeerd noemen. Dat kwam wellicht door de invloed van haar vader Claas,
een hoge bestuursambtenaar.
Bij dit onderzoek beschikte ik over veel verschillende bronnen, waarvan Mary
Maud, de oudste dochter van de schrijfster, de belangrijkste was. Met haar voerde
ik een groot aantal lange gesprekken. Zij gaf me ook inzage in de correspondentie
van Madelon en van haar grootmoeder. Die laatste brieven waren helaas vrijwel
onleesbaar, want haar handschrift bleek uiterst ontoegankelijk. Ik raadpleegde ook
de memoires van Madelons eerste man en de brieven en aantekeningen van haar
vader, die bij het Literatuurmuseum in Den Haag bewaard worden.6
Claas Lulofs was een man van bijna twee meter lang die, zeker als hij te paard in
Indië reed, een onweerstaanbare indruk op de Europese vrouwen maakte. Dat leidde
tot hevige botsingen met zijn echtgenote Saar, die ruim een meter tachtig mat en
over een geducht temperament beschikte. In 1920 benoemde het Indische
gouvernement de toen 46-jarige Claas Lulofs tot eerste resident van Nieuw-Guinea.
Claas begaf zich al aan het begin van het jaar naar de hoofdstad Manokwari om de
ontwikkeling van het grote eiland voortvarend aan te pakken.
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Zijn oudste dochter Madelon was op dat moment al anderhalf jaar getrouwd. Saar
bleef met hun drie andere kinderen achter in Black Rock, een voorstad van Melbourne
(Australië), waar ze een huis hadden gekocht voor de periode na Lulofs' pensionering.
Het ruige Nieuw-Guinea was immers geen geschikte plaats voor een Europese vrouw.
Niet iedereen hield daar rekening mee. Een jaar later kwam de geoloog P.F.
Hubrecht op het eiland aan voor een expeditie naar het sneeuwgebergte. Hij nam
zijn jonge vrouw Carry Alide mee. Het lag voor de hand dat zij zich niet opgewassen
voelde tegen een meerdaagse tocht door de jungle. Om die reden logeerde ze in het
residentiehuis, waar ze liefdevol werd opgevangen door Lulofs. De toenadering
tussen Claas en Carry Alide bleef niet zonder gevolgen. In juli 1921, toen de resident
met verlof in Australië was, reisde zij naar Soerabaja. Ze beviel er van een zoon, die
ze Claas noemde. De verwijzing naar de afwezige vader kon niet duidelijker zijn.
Na zijn terugkeer in Manokwari schreef Lulofs een korte brief aan zijn vader in
Nederland: ‘Vergeef het me. Het was slordigheid en lichtzinnigheid, geen
oneerlijkheid. Je rampzalige Claas.’ Vervolgens hing hij zich op in de mandiekamer
van zijn huis.7

Een gat in zijn hoofd
Bij Madelon was aanvankelijk minder sprake van tragiek in de liefde. Haar omgang
met jongens tijdens haar Indische jeugd verliep niet zachtzinnig. Achter het huis van
haar ouders sloeg ze een van die jongens met een steen een gat in zijn hoofd, toen
ze zag dat hij een vleermuis maltraiteerde.
Op twaalfjarige leeftijd vertrok Madelon naar Europa om in Deventer, waar haar
grootmoeder woonde, naar de HBS te gaan. Ze raakte er bevriend met Riek
Doffegnies, dochter van de burgemeester van Diepenveen, en nog altijd bekend als
de schrijfster van vele tientallen kloeke streekromans. Madelon ontmoette ook haar
broer, Hein Doffegnies, die ze geregeld hielp met zijn huiswerk. De schoolperiode
van Hein leek nog het meest op een steile-wandrace met een lekke band. Hij haalde
alleen goede cijfers voor aardrijkskunde en tekenen. Over de laatste twee klassen
deed hij precies vier jaar.
Madelon keerde al tijdens het derde schooljaar naar Indië terug. Haar moeder
moest een operatie ondergaan en wilde de overige kinderen niet alleen achterlaten.
In Buitenzorg ontmoette de schrijfster opnieuw Hein Doffegnies, die voor de
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Bataafsche Petroleum Maatschappij naar de kolonie was gekomen, maar al spoedig
zijn baan kwijtraakte. Na enig aandringen van haar moeder trouwde Madelon in
augustus 1918 op haar negentiende met de vijf jaar oudere Hein. Het echtpaar ging
wonen in het cultuurgebied Deli aan de oostkust van Sumatra, waar Doffegnies als
de jongste assistent van de grootste rubberonderneming, de
Hollandsch-Amerikaansche Plantage Maatschappij (HAPM), werd aangesteld.
Hun huwelijk was geen succes, ondanks de vlotte geboorte van twee dochters. Die
beide meisjes werden door dokter Keukenschrijver en zuster Waldemeyer ter wereld
geholpen in het hospitaal van de rubberonderneming. Hein toonde geen enkele
belangstelling voor kunst of literatuur en hij achtte de romannetjes van zijn zuster
oneindig veel beter dan de verhalen van zijn vrouw. Ook vond hij de speciale
gerechten die Madelon bereidde, zoals rissoles en puddinkjes, maar niets. Wél genoot
hij van het kappen van het oerbos en het aanleggen van nieuwe rubberplantages.
Madelon gaf de voorkeur aan de oorspronkelijke natuur en vond al die oneindig lange
rijen traag groeiende rubberboompjes dodelijk saai. Haar schoonfamilie noemde ze
de Dóffen en dat was net zo onvriendelijk bedoeld als het klonk.
Na het vaststellen van al die karakterverschillen vroeg ik aan haar oudste dochter
op welk gebied Madelon en Hein dan wél overeenstemden. ‘O, in bed begrepen ze
elkaar uitstekend’, antwoordde zij. Met zulke heldere uitspraken kun je als biograaf
tenminste vooruit.

Reuzesoenen
Het liep met hun huwelijk pas werkelijk mis toen de schrijfster in de tweede helft
van 1923 een heel andere rubberplanter leerde kennen, de Hongaar László Székely.
Székely beschikte over een grote kennis van literatuur en beeldende kunst. Zelf
maakte hij tekeningen voor een nieuw tijdschrift, Sumatra, en hij stimuleerde Madelon
om verhalen voor dat weekblad te schrijven. Binnen een jaar leverde zij elf bijdragen
aan het blad en hoewel zij het redactielokaal ‘een ongezellig hok’ noemde, begon
juist op die plek haar verhouding met László Székely.
Hun innige samenwerking blijkt ook uit een advertentie voor het assurantiebedrijf
van Van Blaaderen en Michelsen. De tekening van een frontale botsing tussen twee
auto's waarbij de bestuurders door de lucht vliegen en met hun hoofden tegen elkaar
slaan, werd vervaardigd door Székely. De geschreven tekst in de ballonnen, die de
ongevallenverzekering aanprijst, verraadt het handschrift van Madelon.8 Dat
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laatste had een duidelijke reden: Székely's beheersing van het Nederlands was tamelijk
gebrekkig. In een briefje spelde hij de ‘reuzesoenen’ waarmee hij zijn geliefde
bedacht, consequent met een ‘s’, wat Madelon ertoe bracht om ruim twintig jaar later
te verklaren dat ze een dergelijke ‘soen’ nog altijd het aantrekkelijkste vond.
Madelon bracht een afkoelingsperiode van een jaar door bij haar familie in
Australië, maar toen liep haar huwelijk met Hein definitief spaak. Na de scheiding
vertrok ze, zonder haar dochters maar mét László, naar Europa voor een lange
verlofperiode. Het werd een romantische reis langs veel luxe grand hotels, onder
andere in Venetië, waar Madelon zich vermaakte te midden van ‘dikke Duitschers
in ruitpakken, luidruchtige Amerikanen met veel gouden kiezen en schildpadbrillen,
verlepte jonge juffrouwen en kortgerokte fel-geschminkte meisjes’.
Ze trouwden op 10 september 1926 in Boedapest en keerden het jaar daarop naar
Deli terug. Gemakkelijk kregen ze het daar niet, want de rubberplanters namen het
Székely nog altijd kwalijk dat hij er met de vrouw van zijn collega vandoor was
gegaan. Telkens als zij samen de sociëteit bezochten, deden er roddels over het paar
de ronde.

Half in haar broek
Op die sociëteit werd niet alleen geroddeld; er was ook volop sprake van de Indische
liefde volgens het Deliaanse recept. In Rubber, haar eerste roman, gaf Madelon de
groeiende losbandigheid op de club weer in verschillende expliciete scènes:
Ze spartelde uit alle macht tegen, proestend en lachend. Haar japon schoof
naar boven, ze zat half in haar broek. ‘Jee!’ zei een van de assistenten
ongegéneerd, ‘ze draagt een gróene broek!’ [...] Vlak naast den divan,
waar Marian en Van Hemert zaten, had een man een vrouw dicht tegen
zich aan en zoende haar mond met lange, gulzige zoenen. Toen zij haar
hoofd wegtrok, greep hij haar hardhandig bij de schouders, dwong haar
achterover, stak zijn hand in haar laag décolleté en ontblootte éen van haar
kleine borsten. [...] Toen verdween zijn hand geheel onder haar opgesjorden
rok.9
In maart 1930 werd hun dochtertje met de roepnaam Kotjil (kleintje) geboren.
Vervolgens bracht Madelon, samen met het meisje, geruime tijd door in een bungalow
van de maatschappij in het ruim 1300 meter hoog gelegen Brastagi. Het leidde tot
hartstochtelijke brieven aan Székely, die in de hete laagvlakte achterbleef. Na
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de vaste aanhef ‘Lieve lieveke’ schreef zij bijvoorbeeld: ‘Er zijn, geloof ik, weinig
zóó gelukkige menschen op deze wereld als ik. Het is zoo'n groot rustig geluk, dat
je mij al deze jaren gegeven hebt, dat ik nooit zal weten hoe ik 't je zou moeten
vergelden.’10

Gerret Rouffaer en de mijningenieur C. Moerman (met snor). Collectie UB/KITLV Leiden.

In Boedapest, waar ze zich later in 1930 vestigden, bleef hun relatie bijzonder
goed. Székely hield er weliswaar vriendinnen op na, maar wél altijd met medeweten
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van Madelon. Ook in hun uitgavenpatroon pasten ze uitstekend bij elkaar. Nadat zijn
oudste broer door een aantal roekeloze speculaties op de effectenbeurs vrijwel al hun
geld had verloren, spendeerde Székely het restant aan een oude auto, die hij maar
zelden aan de praat kreeg. Madelon gaf het volledige voorschot van haar tweede
roman Koelie in één keer uit aan een beeld van roomwit Chinees porselein. Ach-
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teraf bedacht zij wat ze voor dat bedrag van zeshonderdvijftig gulden oftewel ruim
vijfduizend euro allemaal had kunnen kopen: ‘66 maanden loon van de meid, 869
nieuwe schoenzolen, tot in de oneindigheid trammen, twintig maanden huishuur’.11
Maar dat deed ze niet.

Tientallen dagboekjes
Bij mijn onderzoek naar Gerret Pieter Rouffaer (1860-1928), die verreweg de
reislustigste van de drie was, kon ik niet beschikken over levende getuigen, want er
was niemand meer die hem nog ontmoet had.12 Gelukkig waren er veel schriftelijke
bronnen, zoals stapels brieven en tientallen dagboekjes, die wél allemaal
getranscribeerd moesten worden.13 Daarnaast had ik de grote hoeveelheid artikelen
en boeken die Rouffaer zelf schreef.
Natuurlijk kun je tegenwoordig ook digitaal het nodige vinden, al valt dat laatste
in de praktijk nogal eens tegen. Zo ging ik via Google op zoek naar het viersterrenhotel
Europa in het Spaanse Granada, waar Rouffaer geruime tijd doorbracht. Tot mijn
vreugde bestond het etablissement nog en er was zelfs iemand die de moeite genomen
had er een beoordeling van te schrijven. Toen ik die bespreking aanklikte, verschenen
er slechts twee woorden op mijn scherm: ‘Absolutely disgusting’. Duidelijk was het
in elk geval wel.
Rouffaer geldt terecht als iemand die bijzonder scheutig was met het geven van
zijn mening over vrijwel ieder onderwerp, maar niet zozeer over zijn persoonlijke
gevoelens. Dat hij, ook in emotionele zin, zeker geen onbewogen of probleemloos
bestaan leidde, blijkt al uit de titels van enkele van de gedichten die hij gedurende
zijn eerste verblijf op Java (van 1885 tot 1890) schreef: ‘Wroeging’, ‘Geknakt leven’,
‘Wanhoop in Indië’ en, nog een graadje erger, ‘Doffe wanhoop’. Maar de inhoud
van die verzen leverde geen concrete aanknopingspunten op.
Met zijn vrienden sprak hij wel over wat hem op het gebied van de liefde bezighield
of juist dwarszat. Sterker nog, in zijn Indische dagboeken kwam ik geregeld uiterst
mysterieuze gespreksverslagen tegen. Over zijn ontmoetingen met de
koloniaal-historicus en landsarchivaris Frederik de Haan, met wie hij goed bevriend
was, noteerde Rouffaer dat hij ‘zéér intieme dingen’ tegen hem gezegd had. Over
wat die ‘zéér intieme dingen’ precies inhielden, liet hij zich helaas niet uit.
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Aandacht voor mannelijk naakt
Toch valt uit de onderwerpkeuze van Rouffaer wel het nodige over zijn gevoelsleven
te reconstrueren. In zijn bespreking van het werk van een aantal zestiende- en
zeventiende-eeuwse schilders uit zijn geboorteplaats Kampen is Rouffaers aandacht
voor de weergave van het mannelijk naakt het meest opmerkelijk. Over ‘De marteling
van den H. Laurentius’ door Bernhard Vollenhove noteert hij:
De ongeveer vijf-en-twintigjarige heilige, geheel naakt, met alleen een
doek om de lenden, wordt door twee Romeinsche krijgsknechten achterover
getrokken op een ijzeren rooster, waaronder een naakte kerel het vuur met
houtskool aanstookt [...] men zou alleen kunnen opmerken dat de linker-bil
van den heilige wat misteekend is [...] Vooral de naakte S. Laurentius is
hoogstoorspronkelijk en warm van kleur.14
Die beschrijving sluit naadloos aan op zijn impressie van Batavia als hij op 5
november 1885 voor het eerst in Indië voet aan wal zet. Hij waardeert er de ‘volkomen
vrijheid van kostuum’ bij de inheemse bevolking: ‘De eene jongen loopt met zijn
billen geheel bloot en een kort wit buisje, de ander met zijn naakten rug en een dun
broekje; mooi van lichaamsvormen, vooral, vooral de mannen.’15
Die nadrukkelijke belangstelling voor het mannelijk lichaam heeft waarschijnlijk
te maken met de homoseksuele geaardheid van Rouffaer. Voor die amoureuze
voorkeur komt hij in zijn correspondentie niet met zoveel woorden uit, maar zijn
familie blijkt al lang en breed op de hoogte te zijn.
Ook in de verslagen van zijn eigen expedities in de Indische archipel en in de
bespreking van een verkenningstocht op Nieuw-Guinea zijn voldoende voorbeelden
van die belangstelling te vinden, waaronder een gedetailleerde en rijk geïllustreerde
beschouwing over de uiteenlopende bedekkingsvormen van het mannelijk geslacht:
‘Penis-schelpen, Penis-kokers, Penis-gordels’. Hij citeert in ruime mate uit een
tamelijk technische gebruiksaanwijzing door de etnograaf Sal. Müller, die in 1828
Nieuw-Guinea bezocht:
Onder dezen gordel verborgen zij op eene behendige wijze een gedeelte
van het mannelijk geslachtslid, leggende zij hetzelve opwaarts tegen den
buik, de voorhuid, welke bij de meesten zeer lang was uitgerekt, onder
den gordel stoppende. Een bejaard man, de eenige van dien leeftijd onder
den troep aanwezig, had het schaamdeel met eene schelp bedekt, welke
door middel van een dun touw
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om de lenden was vastgemaakt; terwijl anderen, even boven den
buikgordel, nagenoeg ter hoogte van den navel, eenen hooren ‘droegen’.16
Maar de duidelijkste illustratie van Rouffaers opvatting van de Indische liefde vormen
enkele intieme foto's, gemaakt op een van de expedities tijdens zijn tweede Indische
reis (1909-1911).17 Hierop zien we hem op de rotsen bij een rivier hand in hand met
de besnorde mijningenieur C. Moerman.
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‘...na korte tijd altijd weer teleurgesteld, dat ook zijn laatste idool toch
niet volmaakt was’
Dominique Berretty en de vrouwen*
Gerard Termorshuizen
Zelden zal in Indië een figuur zo over de tong zijn gegaan als de Indo-Europese
journalist en persmagnaat Dominique Berretty (1891-1934). En dat wil wat zeggen
in de kolonie waar roddel en achterklap een substantieel onderdeel vormden van de
omgangscultuur. Na zijn plotselinge dood - bij de geruchtmakende crash van de
Uiver in de Syrische woestijn - schreef zijn vriend, de Bataviase journalist Jan Ritman:
‘Hij stierf zoals hij leefde, opzienbarend.’1 Spectaculair was met recht zijn
ondernemerschap, extravagant zijn levensstijl en opzichtig-gecompliceerd zijn
liefdesleven. Trots was hij op wat hij tot stand bracht, maar echt bevredigen deed
hem dat nooit. Dit had te maken met zijn hang naar het volmaakte, met zijn
megalomane behoefte aan meer en beter, die hem steeds weer bracht tot het aangaan
van nieuwe uitdagingen met hun beloftes aan nieuwe glans. Rusteloosheid kenmerkte
zijn bestaan. Het was de tragiek van een geniale, maar in diepste wezen eenzame
man.

Vrouwen en erotiek
Die hem voortdrijvende drang naar het ‘ideaal’ zien we eveneens terug in zijn
tumultueuze huwelijksleven. Ritman merkte erover op:
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 moeilijk
echtgenoot - na korte tijd altijd weer teleurgesteld dat ook zijn laatste idool
niet volmaakt was.2
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Rond Berretty, vanaf het eind van de jaren 1910 een groot man in Indië, gedijde de
mythevorming voorspoedig. Geruchten werden al snel werkelijkheid, verzinsels
gingen een eigen leven leiden. Over zijn huwelijken en zijn erotische escapades
daarbuiten werden de wildste verhalen verteld. Een van de roddels was dat hij ergens
aan een bar een jonge schoonheid probeerde te versieren, die, na wat heen en weer
gepraat, een bastaard-dochter van hem bleek te zijn. En een andere dat hij een dochter
van de gouverneur-generaal zou hebben bezwangerd: ‘Er moest een kind komen en
volgens beproefd recept werd de zwangere vrouw op een boot naar Japan gezet, waar
de baby ter wereld zou komen of abortus zou worden gepleegd.’3
Het waren uit de lucht gegrepen verhalen, maar ze geven genoegzaam aan welk
een belangrijke rol vrouwen in Berretty's leven vervulden. Commercieel uiterst handig
als hij was maakte hij die preoccupatie ook te gelde. Evident is dat het geval met het
door hem opgerichte en geredigeerde weekblad De Reflector (1915-1921): binnen
de daarin voorgeschotelde ‘luchtige, vluchtige lectuur’ neemt het erotische amusement
een voorname plaats in, getuige onder meer de ‘Erotische vragenbus’, de rubriek
‘Los en Vast’ en de foto's en tekeningen van naakte dan wel schaars geklede dames.
Niet verwonderlijk dat het - veelgelezen! - blad regelmatig van ‘pornografisch’
onfatsoen werd beschuldigd. Hoofdredacteur Berretty verschool zich achter het
pseudoniem Max Marcel, een magische figuur die zich behalve als satirische duivel
ook kon voordoen als de charmante verleider. Zoals in dat briefje aan een ‘Lief klein
meisje te Buitenzorg’ (in de rubriek ‘Correspondentie’). Een fragment:
En geef nu eens duidelijk je adres op. [...] Je vraagt of ik jouw briefjes aan
iedereen op kantoor laat lezen? Kun je begrijpen! Alleen Marcel Maxim
[collega-redacteur, GT], expert die hij is, mag kennis nemen van je geurige
schrijven. Nu, kindje, laat eens van je hooren. Met de beschrijving van
mijn persoon ben je er een beetje naast. Ik ben wel slank (hoorde je ooit
van een dikken duivel?), heb natuurlijk ook een staart en een paar horentjes
(maar die kreeg ik van familiewege mee!) en ben zeer vurig van aard,
welke karaktertrek alle helsche geesten gemeen hebben.
Nu klein, lief poesje, ontvang een kittelig streelinkje met den pluimstaart
van Max Marcel.4
Behalve metterdaad maakte hij ook in geschrifte geen geheim van zijn zwak voor
mooie vrouwen. Voordat hij in 1917 zijn befaamd geworden persbureau Aneta
oprichtte, was hij redacteur van de Bataviase Java-Bode. Voor die krant ging hij in
1916 naar Amerika. In zijn in velerlei opzichten boeiende - in de Java-Bode afgedrukte
-
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reisbrieven (drieëntwintig in totaal) komen ook ‘de vrouwen’ regelmatig voorbij. In
de brief bijvoorbeeld die hij in Manilla op de Filipijnen schreef. Een fragment:
'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.5

Huwelijken
Op 19 juni 1912 - hij was twintig - trouwde Dominique met de achttienjarige IndoEuropese Aline Berends. Het was het eerste van zijn zes huwelijken. Het zouden er
vermoedelijk meer zijn geweest als er niet in 1934 zo abrupt een einde aan zijn leven
was gekomen. Het bij zijn nazaten voortlevende verhaal wil dat Dominique - na zijn
verhuizing in 1908 van zijn geboortestad Djokjakarta naar Batavia - op enig moment
in de kost ging bij de familie Berends. Daar leerde hij de twee zusters Aline en de
zes jaar oudere Irene kennen. Hij werd verliefd op de laatste, maar omdat deze al
getrouwd was, stelde hij zich tevreden met Aline. Met haar kreeg hij twee dochters,
van wie de eerste heel jong overleed en de tweede, geboren in augustus 1914, Gerda
ging heten. Zij zou Berretty's lievelingsdochter worden.
Nog geen maand na Gerda's geboorte scheidde hij van Aline. Omdat rond die tijd
- waarschijnlijk niet geheel toevallig - ook Irenes huwelijk werd ontbonden, vonden
zij en Dominique elkaar alsnog.6 Volgens haar kleindochter ‘was Aline blij dat Irene
Dominique van haar overnam’.7 Zij trouwden op 6 februari 1916. Anderhalve maand
later werd een dochtertje geboren, dat jong stierf. Een tweede meisje kwam in maart
1917 ter wereld: Eugenie Aneta, vernoemd naar het een paar weken daarna door haar
vader gestichte persbureau Aneta. Na viereneenhalf jaar, in augustus 1920, kwam
het huwelijk tot een einde.
In 1921 ontmoette Dominique tijdens een van zijn Europese zakenreizen de twaalf
jaar jongere Française Nadine Didier. In augustus van dat jaar trouwden zij in
Frankrijk, althans zo liet Berretty zijn persbureau in Batavia telegrafisch weten, een
bericht dat vervolgens in de Indische pers terechtkwam. We weten nu dat hij, om
rod-
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del te voorkomen, dat huwelijk had verzonnen. Nadine was zijn minnares. De dag,
halverwege september 1921, dat zij als ‘getrouwd paar’ in Batavia arriveerden, werd
hun een groots onthaal bereid. Een krant schreef:

Aline Berends, de eerste echtgenote van Berretty. Collectie Charlotte Knuistingh Neven-Oelrich.

Irene Berends, de oudere zuster van Aline. Collectie Charlotte Knuistingh Neven-Oelrich.

Nadine ter eere was het ‘Aneta’-gebouw gepavoiseerd en van alle zijden
waren schoone bloemstukken gezonden, terwijl bij het binnentreden van
het echtpaar in het versierde kantoor een strijkje de Marseillaise speelde
[...]. 's Avonds werd door den heer Berretty aan zijn personeel en aan de
vrienden van ‘Aneta’ een diner aangeboden in de bovenzaal van Maison
Versteeg te Weltevreden [...]. Het feest had een hoogst geanimeerd verloop.
[...] Twee orkesten waren aanwezig, die voor stemming zorgden, terwijl
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voor afwisseling het ballet der Russische opera optrad [...]. Tusschen
gastheer en Russen werden warme toespraken gewisseld.8
Tot een huwelijk - niemand mocht het weten - kwam het bijna twee jaar later alsnog.
Maar dat hield slechts acht maanden stand. Vermoedelijk onderhield Dominique op
dat moment al een relatie met de bekende actrice Mien Duymaer van Twist.
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Mien Duymaer van Twist. Collectie Merkelbach.

Mien, net als Dominique geboren in 1891, hoorde bij een toneelgezelschap dat
eind 1923 een tournee maakte door Indië. In Batavia logeerden de artiesten in hotel
Des Indes. Een latere minnaar van Mien vertelde: ‘Al op de eerste dag toen Mien in
de hall van hotel Des Indes zat, passeerde een zeer goed uitziende man haar: Berretty.
Ze keek hem aan en het klikte.’9 Mien werd zijn vierde vrouw. Zij trouwden op 21
april 1925. De dag erop vertrok hij voor enkele maanden naar Europa. Mien, zwanger
van hem, bleef achter in Batavia. In Nederland ging Dominique enkele malen in Den
Haag langs bij Anna Oomens, Miens moeder. Anna was een eenvoudige vrouw,
maar begiftigd met een intuïtief-scherpe blik. Een fragment uit een brief van haar
aan Mien:
Luister, gistermorgen twaalf uur kwam je man, ik was zoo zielsgelukkig
om over jou te hooren spreken, hij zei zoo veel goeds en liefs over jou, ik
was zoo innig blij [...]. Nu moet ik je toch vertellen, hoe ik je man vind.
Ja, Mientje, ik
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weet het niet, ik kan geen oordeel vellen als ik iemand pas een paar uur
ken. Toen ik hem aan zag komen, vond ik het net een Indische prins; toen
ik met hem sprak en in zijn oogen keek, dacht ik, Mientje lief, maak hem
nooit kwaad, want ik geloof dat die oogen vreeselijk zullen zijn als ze
kwaad zijn, je zult bij die man meer gedaan krijgen met zachtheid en liefde
dan met hardheid en koppigheid, want die man heeft een wil.10
En uit een volgende brief:
Gistermiddag is je man een uurtje hier geweest, hij vertrekt 28 Mei naar
Londen en komt pas 12 Juni terug, hij spreekt erg lief over jou, hij zegt
dat hij veel van je houdt, dat hij erg naar je verlangt. [...] Ik heb je man
gevraagd of hij voorzichtig wou zijn op zijn reis, want in groote steden
zooals Londen zijn veel gevaarlijke plaatsen, en hij moet toch om zijn
schattig Mientje denken.
Kindje lief, als er ooit vrouwen, ik bedoel kennissen, van je mochten zijn
die zouden vragen bij je te logeeren, ik raad je in je eigen belang, laat geen
vrouwen bij je logeeren, zelfs diegenen waar je het meest op vertrouwt,
deugen niet, laat al je vrouwelijke ongegetrouwde kennissen je huis uit,
het zijn adders. Blijf samen met je man en je kindje, dan zul je het
gelukkigst zijn.11
Die laatste zin slaat op Miens zwangerschap. Op 7 september 1925 - Dominique was
toen weer terug in Batavia - werd hun zoon Dominique Roderick geboren. Dodo
werd hij genoemd.12 Een week eerder, op 31 augustus 1925, had Anna Oomens een
brief geschreven aan haar schoonzoon, waarin zij onder andere refereert aan zijn
ontrouw aan Mien gedurende zijn recente verblijf in Europa. Zij spreekt de hoop uit
dat het aanstaande kind gezond zal zijn en
dat het jouw verstand heeft, jouw energie. En toch Dom, jij hebt energie,
je bent een prachtige organisator, en aan de andere kant zoo'n zwakkeling,
want lieve Dom, laat ik het je zeggen (je mag niet boos op mij worden,
dat zou mij ontzettend spijten, want ik houd van je), ik lees het een en
ander uit je gezicht. Toen je uit Indië kwam, zag je er veel beter uit, je
bent vermagerd en hebt een zorgvolle trek in je gezicht. Toen je mij uit
Port Said dat kleine briefje schreef, begreep ik dat er iets was (natuurlijk
een vrouw), nu ik je gezicht gezien heb, geloof ik het zeker. Ik vind het
erg jammer om je zelf zoo'n soesah op je hals te halen. Laat Mientje nooit
iets merken, zij is zoo gelukkig dat je weer bij haar terug bent, zij schrijft
die drie maanden hebben drie jaar geduurd, zij is zoo dol op je, Dom
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Adelina da Fonseca Martins Lebre, Coquita, 1933. Collectie Isabel Cid.

Op 28 juni 1927 kregen Mien en Dominique nog een dochter: Aimée.
Uit de correspondentie tussen Dominique en Mien blijkt een grote wederzijdse
genegenheid. Maar een garantie voor een bestendige verbintenis was het niet. In
november 1928 strandde het huwelijk; de kinderen bleven bij Dominique. Tot aan
zijn dood is hij in nauw contact met Mien gebleven. In zijn brieven treffen zijn warme
gevoelens voor haar; wanneer hij in Nederland was, zagen ze elkaar. Genereus
bovendien was de wijze waarop hij haar financieel onderhield.
Nog terwijl Dominique en Mien bezig waren hun scheiding te regelen, ontmoette
hij eind 1928 zijn vijfde vrouw: de zeven jaar jongere Charlotte Reyher, een Zwitserse.
Zij trouwden in Londen. In de loop van 1930 bleek Dominique haar te hebben
ingeruild voor een nieuwe liefde, die hij in Parijs had ontmoet. Begin 1931 kwam
het tot een scheiding. Charlotte vestigde zich weer in Zwitserland, hertrouwde en
maakte naam als schilderes. Haar kleurrijke schilderijen blijken mede te zijn
geïnspireerd door de Javaanse natuur. Zij schreef ook kinderboeken, waarvan er een
over de Indische vogel kakatoea, dat zijzelf illustreerde.
Wanneer Berretty in Europa was, deed hij Parijs aan. Hij werd daar in zijn werk
geassisteerd door de vroegere Indische journalist Leo Faust, die met zijn Franse
echtgenote een ‘Restaurant Hollandais’ in Montmartre runde. Over zijn ervaringen
met Berretty heeft Faust in later tijd uitvoerig geschreven. Onder andere het volgende:
Wanneer hij in Parijs was [...] danste hij gedurende meer dan de helft van
de nacht in een van de betere cabarets, elke avond een ander, als zocht hij
er wat. En inderdaad, met zijn kinderlijk licht-ontvlambaar hart jaagde hij
achter de ‘coup de foudre’ [liefde op het eerste gezicht] aan.
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Dominique en Coquita: mogelijk een trouwfoto. Collectie Isabel Cid.

Om 8 uur de volgende ochtend zat hij dan post te dikteren aan een Franse
sténodactylo, die goed Engels kende. Ik was besteld voor 9 uur, om hem bij te staan
als tolk [...] Tegen 1 uur ging hij met mij uitstekend dejeuneren. Vervolgens was ik
vrij tot 4 uur en ging hij ‘rusten’, d.w.z. in een makkelijke stoel op zijn hotelkamer
kranten en tijdschriften doorkijken, die toestroomden uit Indië en alle andere uithoeken
van de wereld. Om 4 uur moest ik weer in de lobby van zijn hotel zijn, want dan
wachtte hij meestal een bezoeker. Daarna bad en smoking. En tegen 6 uur naar een
thé-dansant, nadat we met een taxi mijn vrouw hadden opgehaald.
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Hij danste, 's middags als 's nachts, met een van de ‘entraineuses’
[gezelschapsdames] van het etablissement. Nu en dan verdween hij even
om... een ander boordje om te doen. [...] Hij had altijd een paar
reserve-boordjes bij zich, en wanneer die op waren, moest de juffrouw
van de toiletten maar voor een nieuw zorgen. Ik heb het bijgewoond, dat
ook deze dame er geen meer had en een boordje van een van de kelners
ging lenen.13
Het was in een Parijse nachtclub dat hij in 1930 zijn zesde en laatste vrouw ontmoette:
de toen 24-jarige Adelina da Fonseca Martins Lebre, roepnaam Coquita. Ze was een
Portugese. Over die ontmoeting vertelt Faust onder meer het volgende:
Op een avond kwam een vriendin van mijn vrouw bij ons en vertelde
opgewonden: ‘Nu heb ik gisteravond een fenomeen van een Hollander
ontmoet, die me gewoon het hof maakte. Hij danste zalig, alle klassieke
en moderne dansen. [...] Hij zei tenminste dat hij Hollander was, maar hij
had meer het type van eentje uit de koloniën. [...]
‘Ik weet wie het is!’, riep mijn vrouw uit. ‘Vraag hem eens of hij ene
“Aneta” kent.’
‘Is hij getrouwd?’, vroeg zij verschrikt.
‘Met hem weet je dat nooit. Maar ik geloof van niet. “Aneta” zo heet zijn
bureau.’14
Of Dominique en Coquita ooit in de echt zijn verbonden, is niet met zekerheid te
zeggen. Met Dodo en Aimée woonden zij vanaf 1931 in Batavia; eind 1933 verhuisden
zij naar de grootse (nog steeds bestaande) villa Isola, die Berretty in Lembang (bij
Bandoeng) had laten bouwen. Lang zou hun samenleven niet duren.

Crash
Na weer een verblijf in Europa ging Berretty op woensdag 19 december 1934, aan
het begin van de nacht, op Schiphol aan boord van de Uiver voor de terugreis naar
Java. Hij wilde voor Kerst terug zijn op Isola, bij Coquita en Dodo en Aimée. De
laatste uren voor zijn vertrek bracht hij door met zijn goede vriend Herman
Salomonson (directeur van het Aneta-filiaal in Den Haag) en zijn oudste dochter
Gerda, die voor enige tijd in Nederland verbleef. Die dinsdagavond schreef hij ook
nog een kattebelletje aan Mien. Het is waarschijnlijk de allerlaatste brief die hij heeft
geschreven:
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Lieve Mina,
Door al het gedonderjaag [Berretty had grote zakelijke problemen] is me
helemaal door het hoofd geschoten dat we nog samen zouden eten. Ik vlieg
nu straks om 2.30 uur met de Uiver naar Java terug. [...] Ik ben echter [...]
met de lente weer hier. Over de kinderen zul je geregeld hooren. En wat
dat geld betreft, als het perse en perse noodig is, schrijf me dan. Dom zorgt
voor de rest. Zoo lang ik kan.
Dag Mina. God zegen je. Dominique.

Villa Isola/Bumi Siliwangi in 2017. Foto: Dirk Ponsen.

Tijdens hevig noodweer stortte de Uiver in de nacht van woensdag op donderdag
neer in de woestijn niet ver van Bagdad. Alle inzittenden, drie passagiers en vier
bemanningsleden, waren op slag dood. De tragedie bracht enorme verslagenheid
teweeg in kolonie en moederland. Mede doordat het onderzoeksrapport aanvankelijk
geheim was, deden al gauw allerlei geruchten de ronde over de oorzaak van de ramp.
Middelpunt daarvan was Berretty. Een van de verhalen was dat hij een van de dochters
van gouverneur-generaal De Jonge zwanger had gemaakt en haar na te-
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rugkeer in Indië tot zijn zevende echtgenote wilde maken. Haar vader, die dat niet
zo zag zitten, zou de Royal Air Force zover hebben gekregen de Uiver tijdens zijn
vlucht neer te schieten.
Over hoe de tijding Isola bereikte, is ons een verhaal overgeleverd van Leo Faust,
die vermoedelijk daartoe werd geïnspireerd door een brief van Coquita aan hem en
zijn vrouw. Een fragment:
Op donderdag 20 december 1934 stond ze in het landgoed boven Bandoeng,
‘Isola’, bij de kerstboom, die ze zelf had versierd. Ze had de kinderen naar
bed gebracht en ze was alleen, in de salon. [...] De Friese klok in de hall
sloeg 9 uur. Het uur van de nieuwsberichten. Ze verstond genoeg Hollands
om het voornaamste te begrijpen. Coquita zette de radio aan. En ze voelde
alle bloed uit haar hoofd wegtrekken; ze duizelde en viel op een stoel.
Nuchter schreeuwde het toestel: ‘De Uiver, een lijntoestel van de K.L.M.,
dat gisteren van Schiphol vertrok met bestemming Batavia, is hedenmorgen
door een onbekende oorzaak neergestort te Rutbah Wells, bij Bagdad. De
gehele bemanning en alle passagiers zijn omgekomen in de vlammen.
De Portugese huilde nu zo luid, dat een baboe en een sepen [huisbediende]
kwamen kijken wat er met de nonna was. Brullend van smart stamelde ze,
in 't Maleis, enkele woorden. [...] Krampachtig snikkend hing zijn meesteres
op 'n stoel en verscheurde het kanten zakdoekje met haar tanden. Uit het
radiotoestel klonk nu muziek. De bedienden lieten haar weer alleen.15
Het was Coquita die Dodo en Aimée in het voorjaar van 1935 naar hun moeder in
Nederland bracht. Voor de regelingen van haar eigen zaken keerde zij terug naar
Isola. In december 1935 verliet zij Java en vestigde zich in Lissabon, waar haar
moeder en een uit een eerder huwelijk geboren dochter woonden. Zij hertrouwde
niet. Ze overleed in 1991, 85 jaar oud.

Bibliografie
Dresselhuis, Frans H., Harry zingt op klompen. Winschoten 1983.
Faust, Leo, ‘Journalistieke totems en bonzen. Uit een verschonken bezit en een
ver vergane tijd’, in: Tong Tong 6 en 7 (30 januari t/m 30 juli 1962).
Ritman, J.H., Journalistieke herinneringen. Den Haag 1980.
Termorshuizen, Gerard & Coen van 't Veer (met medewerking van Sjoerd
Meihuizen), Een groots en meeslepend leven. Dominique Berretty - Indisch
persmagnaat. Zutphen 2018.

Indische Letteren. Jaargang 34

183
Gerard Termorshuizen was tot 2011 als onderzoeker verbonden aan 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. In
2018 publiceerde hij de biografie Een groots en meeslepend leven. Dominique Berretty
- Indisch persmagnaat (samen met Coen van 't Veer).

Eindnoten:
* Dit artikel is gebaseerd op Termorshuizen & Van 't Veer 2018. Het boek werd gepresenteerd
tijdens het jaarlijkse symposium van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, op 4
november 2018 in Bronbeek. Ik dank Coen van 't Veer voor het kritisch lezen van deze tekst.
Dankzij zijn speurzin konden bij dit stuk enkele foto's worden afgedrukt die we nog niet kenden
toen de biografie van Berretty eind 2018 uitkwam.
1 Ritman 1980, p. 138.
2 Ritman 1980, p. 56.
3 Dresselhuis 1983, p. 59.
4 ‘Correspondentie’, in: De Reflector 3 (1918) 47, p. 1176.
5 ‘Spaansche studie in Manilla’, in: Java-Bode, 23 september 1916.
6 Kleinzoon Alex Oelrich bevestigde dit in een e-mail van 4 juni 2019.
7 Charlotte Knuistingh Neven-Oelrich vertelde dit in een interview op 30 maart 2018.
8 ‘Aneta's directeur’, Soerabaiasch Handelsblad, 15 september 1921.
9 Dresselhuis 1983, p. 58.
10 Brief van Anna Oomens aan haar dochter Mien, 22 mei 1925.
11 Brief van Anna Oomens aan haar dochter Mien, 23 mei 1925.
12 Over het bewogen leven van Dodo bereid ik een artikel voor.
13 Faust 6 (1962) 22, p. 17.
14 Faust 7 (1962) 2, p. 9 en 16.
15 Faust 7 (1962) 2, p. 16.

Indische Letteren. Jaargang 34

184

Lust en liefde bij Du Perron
Liefde zonder protocol
Kees Snoek
Over lust en liefde bij Du Perron (1899-1940), en alles wat daarmee samenhangt,
valt het nodige te lezen in zijn autobiografische roman Het land van herkomst (1935).
Hoofdstuk 12 heet niet voor niets ‘Het Indiese kind is vroegrijp’, en hoofdstuk 19
‘Het kind rijpt verder’. Het is veelzeggend dat hoofdstuk 22, dat begint met de
ontmaagding van de jongeling Arthur Ducroo, als titel draagt ‘De maatschappij’. Hij
moest zich immers bewijzen tegenover zijn kornuiten. In deze Indische hoofdstukken
gaat het voornamelijk om de erotiek, maar de liefde en daarmee samenhangende
begrippen als trouw en jaloezie komen ruimschoots aan bod in hoofdstuk 11, ‘Gesprek
met Héverlé’, en hoofdstuk 24, ‘Bezoek van Wijdenes’. Zoals bekend, is Héverlé
het fictionele alter ego van André Malraux, en Wijdenes dat van Menno ter Braak,
terwijl Arthur Ducroo staat voor Eddy du Perron. En dan is er ook nog Jane, het
fictionele alter ego van Elisabeth (‘Bep’) de Roos, Du Perrons tweede vrouw. Hij
heeft deze roman in de eerste plaats voor háár geschreven, om haar te laten zien hoe
en onder welke omstandigheden zijn persoonlijkheid was gegroeid. Als personage
komt Jane zelf niet prominent voor in de roman, maar zij spookt erdoorheen als
laconieke aanwezigheid op de achtergrond.
Jane is echter het hoofdpersonage in de aantekeningen die Du Perron heeft gemaakt
voor een voorgenomen hoofdstuk ‘Liefde met Jane’, dat hij uiteindelijk niet in de
roman heeft opgenomen.1 Deze aantekeningen zijn omstreeks 1984 in een oplage
van honderd exemplaren uitgegeven door de obscure uitgeverij De Minotaurus. Het
is interessant deze uitgave te vergelijken met voornoemde hoofdstukken in Het land
van herkomst én met de briefwisseling tussen Eddy du Perron en Bep de Roos, waaruit
ik een keuze heb samengesteld die ik over enige tijd hoop te publiceren.
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De jonge Arthur Ducroo in Indië
Eerst terug naar Het land van herkomst, met name naar die passages waarin de erotiek
een rol speelt. In hoofdstuk 16, ‘Laatste tijd op Balekambang’, vertelt Arthur Ducroo
over zijn fantasierijke speelkameraadje Enih, en dan zegt hij:
Toen ik ouder werd en de sexualiteit mij lijflik begon te plagen, stelde ik
mij voor dat ik op Enih zelf verliefd werd; ook dit begon met het
poppetjesspel, één pop moest zij nu zelf zijn, al was het een dame uit een
modekatalogus, en een was ik, en deze twee poppetjes liet ik, ondanks
haar lachend protest, trouwen. Op een dag stelde ik haar voor om werkelik
te trouwen; zij begreep dadelik wat ik bedoelde maar zei dat er nergens
plaats voor was. Ik stelde allerlei plaatsen voor, tot een kuil toe aan het
strand; ze zei me toen dat het onmogelik was omdat ik onbesneden was
en voor haar dus gelijkstond met een Chinees.2
Uit deze passage blijkt dat Enih nog wat rijper was dan Arthur. Deze heeft
waarschijnlijk tegenover haar het woord kawin gebruikt, wat zowel trouwen betekent
als gemeenschap hebben. Enih houdt het op de laatste betekenis, maar wijst Arthur
af omdat hij, als blanke jongen, niet besneden was. Van de weeromstuit gaat Arthur
dan fantaseren over de Europese meisjes van zijn lagere school in Soekaboemi, waar
hij als acht- en negenjarige lessen had gevolgd tijdens enkele verblijven van zijn
moeder in het bergstadje. Maar die meisjes waren onbereikbaar.
Als kleine blanke jongen op het afgelegen Balekambang, aan de zuidkust van Java,
leefde Arthur zo ongeveer als inlander met de inlanders. Daar, in een prauwenloods,
had de 24-jarige aristocratische Javaan Ading hem uitgelegd wat een man en een
vrouw moesten doen als zij ‘één lichaam wilden vormen’.3 Ducroo's eerste ‘lessen
in de sexologie’ hadden geen praktisch vervolg gekregen, maar als hij veertien jaar
oud is, begint de erotiek een dwingende rol te spelen. Een van de meer bekende
passages uit Du Perrons roman is die waarin de maagd Trude, zestien jaar oud, zich
voor Arthur ontbloot en bereid is verder te gaan dan dat. De desbetreffende passage
luidt als volgt:
Trude's lichaam was welig en bruin als dat van een inlandse vrouw, maar
langer; zij strekte zich eerst helemaal achterover, daarna ondernam zij het
mij mijn kalmte te doen verliezen omdat ik mij bespiegelend bleef uitlaten
en geen wilde gebaren maakte. Zij deed het, zeggend: - Zo zou ik doen
als ik een slechte vrouw was. - Zij kwam inderdaad een heel eind en de
middag vloog om; ik vroeg haar tenslotte of ‘het kon’ en zij antwoordde
dat zij werkelik nog maagd was en het
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dus niet wist. Ik sprong opeens het bed uit en moest om dit te doen mij
lostrekken uit haar armen; ik rende naar de badkamer, bleef een halfuur
onder een striemende douche staan, kleedde mij daar verder aan en fietste
dan zo hard ik kon de stad in; ik dacht dat zij nog altijd in bed lag en wilde
haar vooral niet meer zien voor ik 's avonds weer thuis zou komen.4

Julie van Lennep (‘Trude’) in 1917. Collectie Du Perron, Alphen aan den Rijn.

In zijn toelichtingen bij het zogenaamde Greshoff-exemplaar van Het land van
herkomst heeft Du Perron bewust verzwegen wie voor Trude model had gestaan,
maar in een brief aan Bep vertelt hij het gewoon: zij was Julie van Lennep
(1897-1956), de Euraziatische dochter van buurman en huisvriend E.D.G. van Lennep
(1856-1934). Als je dit weet, wordt meteen de volgende passage duidelijker:
Mijn vader zei mij later dat hij altijd een uitgesproken afkeer had van
maagden en ik heb deze afkeer later bij mijzelf waargenomen, maar ik
dacht toen ook aan het verraad tegenover haar vader, die mij altijd zo
joviaal bij zijn dochter had vertrouwd; in plaats van dit vertrouwen op te
vatten als een soort minachting waarover men zich juist zou moeten
wreken, miste ik, kleine Indiesman, voor deze daad de durf en de vrije
geest die in Europa iedere intellektuele krullejongen voor het rapen heeft.
En toch kan ik zelfs nu niet zeggen dat ik betreur niet wereldwijzer te zijn
opgetreden.5
Het Indische kind is vroegrijp, maar Arthur Ducroo was meer terughoudend en
schroomvallig dan zijn vrienden Arthur Hille en Eelco en Taco Odinga. Hij mag pas
meedoen aan hun libertijnse expedities in de inlandse kampongs nadat hij zich heeft
overgegeven aan wat de verteller noemt ‘de banaliteit van een inwijding door de
eerste de beste’.6 Hij pikt daartoe een inheense prostituee op van de straat; via een
openstaand raam gaan zij zijn kamer binnen en de daad wordt verricht. Vanaf dat
moment mag Arthur mee op de expedities van zijn kornuiten. De verteller zegt
hierover: ‘Bij hem en bij alle anderen uit mijn vriendenkring waren deze expedities,
met meer of minder appetijt voor de vrouwen zelf, toch in de eerste plaats bevredigend
voor de brani.’7 Arthur maakte zijn behaalde diploma waar.
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An van Padalarang, ‘een courtisane van betekenis’. Collectie Du Perron, Alphen aan den Rijn.

Het meest treffend aan deze ‘libertinage’ is dat deze geschiedt met inheemse
vrouwen, en dat het minder ging om de lust dan om de durf. We stuiten hier op een
merkwaardige koloniale schizofrenie: terwijl deze Indische jongens het bed deelden
met inheemse prostituees, bleven zij romantisch verlangen naar Europese meisjes,
met wie ze slechts idealistisch konden minnekozen. De enige uitzondering op dit
gevoel wordt gevormd door An van Padalarang, ‘een courtisane van betekenis’,8
maar zij is dan ook een Euraziaat, evenals Julie van Lennep. Zij wordt in de roman
aldus geïntroduceerd: ‘Zij heette Onnie en werd An genoemd; zij zei dat zij 19 was
en was misschien 24; lang, recht, met een scherp profiel dat zij zeker aan haar
europese vader dankte maar dat haar een arabies karakter gaf, verschilde zij van al
de anderen.’9
In 1919 diende zich een Europees meisje aan waar Eddy verliefd op werd en dat
zijn romantische gevoelens ook beantwoordde. Zij heette Hetty Pino (1897-1948).
Ze had Eddy ontmoet in Tjitjalengka, maar ging al snel naar Malang, waar zij een
baantje had aangenomen als onderwijzeres. Zij wisselden hartstochtelijke brieven
met elkaar: die van haar uiterst dwepend, die van hem bij uitstek literair. Hij sprak
in zijn brieven zelfs over trouwen, want volgens zijn hoge opvatting van de Liefde
zou hij met die ‘Ene’ die op zijn pad was gekomen, een huwelijk sluiten. Maar toen
het erop aankwam, ging hij niet in op Hetty's smeekbeden om naar Malang te komen,
en werd hij reporter. Hetty op haar beurt vond weldra in haar nieuwe omgeving een
andere aanbidder. Na wat liefdesverdriet, zo romantisch, volgde in de laatste twee
maanden van Eddy's verblijf in Indië een ‘hernieuwde libertinage’10 met inheemse
vrouwen, en op 3 augustus 1921 ging hij met zijn ouders scheep naar Europa.
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Foto's van An van Padalarang, uit het eerste album (1899-1821) van E. du Perron.
www.eduperron.nl.
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Foto van E. du Perron (1899-1940), uit zijn eerste album (1899-1821). www.eduperron.nl.

Foto's van An van Padalarang, uit het eerste album (1899-1821) van E. du Perron.
www.eduperron.nl.
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Jacht op de Ene
De familie vestigde zich in Brussel, waar Eddy dan toch werkelijk de vrouw van zijn
leven zou moeten vinden, een Europese vrouw met cultuur, een Muze. Hij meende
die vrouw gevonden te hebben, toen hij op 30 november 1921 in een Brusselse salon
de knappe Clairette Petrucci (1899-1994) tegenkwam, dochter van een Italiaanse
kunsthistoricus en een Vlaamse. Hij was als door de bliksem getroffen. Maar hoewel
Clairette wel degelijk gecharmeerd was van de geobsedeerde Indischman, hield zij
hem op gepaste afstand. Het werd een hopeloze onderneming, die zich jaren heeft
voortgesleept en die Du Perron met bitterheid zou vervullen. We hebben aan deze
obsessie niettemin de roman Een voorbereiding, een hoofdstuk in Het land van
herkomst en een heel pak brieven te danken.
Het slachtoffer van de afwijzing door Clairette was de Zwitserse Julia Duboux
(1897-1970), die, lijdend onder een liefdeloos huwelijk, open stond voor Eddy's
avances en zelfs voor hem van haar echtgenoot scheidde. Maar de moraal schreef
voor dat zij eerst met elkaar zouden trouwen voordat er een fysieke invulling aan
hun verhouding werd gegeven. Ook aan Julia schreef Eddy vele brieven, hij in Brussel,
zij in Lausanne - het leek wel een herhaling van het geval met Hetty Pino, zij het dat
hij Julia wél opzocht. Alleen was er in zijn houding iets veranderd: de lezing die
Arthur Ducroo ervan geeft, is dat hij na de mislukking met de Brusselse schone het
Europese spel was gaan meespelen. Dat wil zeggen dat al zijn romantische
aanvechtingen een zodanige knauw hadden gekregen, dat hij koos voor het ‘nieuwe
leven van libertinage’, met vrouwen van minder standing.11 In een dagboekaantekening
voor Bep de Roos zou hij later schrijven dat Clairette een ‘grote liefde’ was en Julia
een ‘halve grote liefde’. Zijn houding tegenover Julia was heel dubbel: enerzijds
hield hij er rekening mee dat zij uiteindelijk met elkaar zouden trouwen, anderzijds
zweeg hij over het feit dat hij bij de bediende van zijn moeder een kind had verwekt.
Uiteindelijk stuurde hij haar toch een foto op van zichzelf met baby Gille, en tegelijk
vroeg hij wanneer ze elkaar weer konden ontmoeten. Julia kon niet anders dan hem
vragen haar sympathie over te brengen aan de moeder van het kind.
In de weergave in Het land van herkomst geeft Julia's alter ego Denise als
commentaar dat Arthur van het leven één spelletje maakt.12 Du Perron noemde deze
periode, waarin het cynisme de boventoon voerde, zijn ‘komedietijd’. In een van de
gesprekken met Héverlé zegt deze dat er in een relatie, ook als deze louter seksueel
is, toch altijd een menselijke verhouding bestaat.13 Ducroo geeft toe dat hij de dupe
was geworden van de rol die hij wilde spelen. Het kwam hem wel goed uit dat zijn
vrien-
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den hem zagen als ‘de planterszoon die de dood aan “intellektuele vrouwen” had
gezien.’ En hij vervolgt: ‘Ik kon met al wat daarnaar zweemde alleen maar praten,
en meestal zelfs dat niet. Inderdaad, iedere keer dat ik met een vrouw te doen kreeg
die duidelik méér bood dan een lichaam, verliep onbevredigend.’14

Julia Duboux, circa 1924. Collectie Du Perron, Alphen aan den Rijn.

In november 1928 schikte Du Perron zich in een huwelijk met de moeder van zijn
zoon, de mijnwerkersdochter Simone Sechez (1907-1990), niet uit liefde maar uit
medelijden, omdat zij na een ingrijpende operatie geen kinderen meer kon krijgen.
Intussen zorgde zijn moeder voor haar kleinzoon en werd Simone de ‘meid van haar
eigen kind’, als het ware een transpositie van een feodaal Indisch patroon. Het is niet
verwonderlijk dat Du Perrons huwelijk met Simone geen succes werd, want ergens
bleef er iets schrijnen, om een Costeriaans woord te gebruiken.

Elisabeth de Roos
Maar ineens sloeg de bliksem toch nog in, namelijk toen Du Perron op 22 februari
1931 bij Menno ter Braak in Rotterdam kennismaakte met Elisabeth de Roos
(1903-1981), die de laatste hand legde aan haar proefschrift. Hij bood haar zijn
diensten aan als bemiddelaar voor het vinden van een betrekking na haar promotie,
en daarmee begon een correspondentie die, althans van zijn kant, steeds inniger werd
en ook steeds indringender, met diepgravende analyses van haar en van zichzelf.
Bep kwam een keer in het Château de Gistoux logeren, maar van meet af aan boterde
het niet tussen haar en Eddy's dominante moeder. Du Perron stoorde zich eraan dat
Bep zich zo richtte op haar vader, pas weduwnaar geworden, met wie zij naar zijn
smaak veel te veel tijd doorbracht. In ‘Liefde met Jane’ heet het: ‘het was alsof
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ze getrouwd was’. Maar uiteindelijk kwam hij als overwinnaar uit het strijdperk van
de liefde, dat zich mede in hun correspondentie manifesteerde. Tijdens een logeerpartij
in Voorburg, die op 9 september 1931 begon, werd hun relatie beklonken. Niet dat
daarmee alles gezegd was, neen, nu begon het pas. Eddy liet Bep weten dat hij niet
hield van liefde met protocol, dat wil zeggen: hij had een hekel aan de rituelen die
sommige geliefden en public vertonen. Hun liefde ging alleen hun beiden aan. Met
deze opvatting zou hij spoedig in conflict komen met Beps meer bourgeoise
opvattingen over ‘hoe het hoort’.

Elisabeth de Roos, circa 1932. Foto: Studio Wagram, Brussel. Collectie Du Perron, Alphen aan
den Rijn.

Er was tussen beiden een groot verschil in opvoeding en in karakter: volgens de
oude temperamentenleer van Hippocrates zou je Du Perron cholerisch kunnen noemen
en Elisabeth de Roos flegmatisch. Zij waren zich beiden sterk bewust van dit verschil,
dat de nodige conflictstof in zich borg. Maar als om Bep gerust te stellen schreef
Eddy haar op 2 september 1931 dat haar ‘Angelsaksische rust’ hem ‘het prettigste
leek om naar toe te gaan’ - vanuit zijn hopeloze situatie met Simone. Dat
Angelsaksische van Bep kleefde haar aan omdat zij tussen september 1929 en medio
juli 1930 een jaar in Londen had doorgebracht.
Elisabeth de Roos kwam uit een ruimdenkend kunstminnend gezin in Voorburg.
Haar ouders gaven haar en haar vier jaar jongere broer Bob alle ruimte om zich te
ontwikkelen. In 1921 - zij was achttien - was zij naar Amsterdam getrokken. Door
haar frêle schoonheid, die vaak werd geassocieerd met het uiterlijk van Virginia
Woolf, trok zij de aandacht van menigeen in het artistieke milieu waarin zij terecht
was gekomen. In 1925 stond zij bekend als de Muze van De Vrije Bladen. Later
stonden haar ouders haar en haar broer Bob buitenlandse verblijven toe van een jaar,
in alternerende jaren.
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Tijdens haar Londense verblijf had zij een verhouding met een man die ze ‘nr. 7’
noemde, en ook de hoogleraar Pieter Geyl - what's in a name? - zag haar wel zitten
-
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maar zij hem niet.15 Haar broer Bob sprak, met een voorschot op wat komen ging,
van nummer 10 min 3. Met andere woorden: Bep behoorde tot die moderne
onafhankelijke vrouwen die het erotische veld verkenden en die Eddy du Perron in
Het land van herkomst associeert met de vrijblijvende contacten in sociëteit De Put,
oftewel De Kring. Je zou zeggen: hij hield er een dubbele moraal op na, maar dat hij
uit verantwoordelijkheidsbesef met Simone was getrouwd, geeft ook een wending
te zien in zijn leven. In zijn gesprek met Wijdenes zegt Arthur Ducroo over dit
huwelijk: ‘Reaktie tegen mijn eigen Put-kant toch ook.’16
In Londen ontmoette Bep de Amerikaanse schrijfster en mijningenieur Emily
(bijgenaamd Mickey) Hahn (1905-1997), een avontuurlijke vrouw met een energiek
schrijftalent en een groot gevoel voor humor, die vele aanbidders had en de minnaars
aan elkaar reeg. Op 25-jarige leeftijd had zij haar eerste boek gepubliceerd, het
ironische Seductio ad absurdum. The Principles and Practices of Seduction. A
Beginner's Handbook. Hierin beweert zij onder meer: ‘The predatory instinct of
humanity is not confined to the male.’ In een brief aan haar ouders van 28 maart
1930 schrijft zij: ‘I had dinner last night with Lise de Roos - that's my Dutch friend
- and she said that it was a melancholy fact that the more one loves someone, the
more one must convert him or her to all one's own ideas. Which is true and a big
argument against love, but not evidently, a crushing one. People go on loving people,
and interfering, and quarrelling; don't they?’

Het strijdperk van de liefde
De liefde blijft altijd een strijdperk, dat had Mickey Hahn goed gezien. En in 1931
was Eddy du Perron met open vizier in dat strijdperk getreden. In ‘Liefde met Jane’
schrijft hij: ‘Ik liet mijn liefde gelden die alles aanvaarden moest en het werd het
geduld van den ridder uit de tijd van de cours d'amour - geen twintigste-eeuwers met
gelijke rechten voor man en vrouw, maar sir Lancelot en zijn Dame.’ Misschien was
Bep de Roos in 1931 toe aan een wending in háár leven, want toen de kogel eenmaal
door de kerk was, zei ze tegen haar geliefde: ‘Je hebt alle rechten’. Voor Du Perron
was dit echter niet genoeg, het was te rationeel; hij miste het gevoel, en bovendien
had zij zich een keer laten ontvallen: ‘Liefde komt maar eens’. Zij doelde daarmee
op de latere acteur en regisseur Johan de Meester jr. (1897-1986), een soort Harvey
Weinstein avant-lalettre, met wie zij in 1927 enige tijd verkering had gehad. Zij had
dit beter niet kunnen zeggen, want dit ene zinnetje heeft doorgewerkt, en jaren later
bij Du Perron
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geleid tot een steeds dieper invretend complex, waardoor hij zich wilde wreken op
dit fantoom uit Beps verleden. Er wordt dan altijd gesproken van Du Perrons
retrospectieve jaloezie, maar die jaloezie gold met name Johan de Meester en niet
zozeer de andere minnaars.
Aanvankelijk was er alleen de wrevel over Beps flegmatische natuur. In ‘Liefde
met Jane’ zegt hij daarover:
Wilde zij een verhouding die alleen maar troostend was. Kameraadschap
tegenover het leven, enz. - Of had zij alleen maar geen élan meer? [...] Ik
wist (voelde) na twee dagen dat ik van haar hield, dat het alleen maar alles
kon zijn. Onverschillig in welke vorm; want men accepteert dan alles.
Ook de troostvorm zou ik hebben geaccepteerd. Latere jaloezieën,
tyrannieën, als het ‘in elkaar opgaan’ steeds vollediger wordt, als alleen
het verleden hindert, omdat het niet ongedaan te maken is, telt dan niet;
dan is er nog zoveel te veroveren.
We kunnen nog verder gaan psychologiseren. Op 22 april 1932, een kleine maand
voordat Bep en hij met elkaar in het huwelijk traden, schreef Eddy haar vanuit
Gistoux, als om haar te waarschuwen: ‘Er zijn dingen die Edje, als hij van jou moet
houden op zijn manier, niet “even corrigeeren” kan: ik kan niet 1 M. 85 worden en
ik kan niet van je houden als een beheerschte Noorderling, Angelsaks of Hollander,
die zijn gevoel, en zijn wrevel over het remmen van dat gevoel, het eene al even
goed als het andere verbergen kan.’
Kortom, telkens opnieuw speelt het verschil in temperament een rol. Het verschil
in lengte staat hier ook voor het verschil tussen noord en zuid. Eddy's volwassen
lengte was 1 meter 66; Bep was een stuk langer dan hij. Een paar dagen eerder had
hij haar geschreven: ‘Jammer dat ik wel de analyseerwoede heb van het “latijntje”,
maar daaronder het stomme gevoel misschien van het “Indischmannetje”.’ En op 26
maart 1934, als ze het beroerd hebben door de economische crisis en het fantoom
weer zijn akelige kop heeft opgestoken, schrijft hij Bep, die uitrust bij haar vader in
Voorburg:
Ik houd van je met een intensiteit die eigenlijk nog altijd erg slecht het
nabijzijn van andere dingen verdraagt; als mijn intensiteit die dingen niet
aantast, keert ze zich tegen mijzelf. Ik kan me soms, terwijl je vlak naast
me bent en je van jouw kant misschien op de compleetste manier in
harmonie met mij voelt, erg ver van je af voelen: en ik kruip dan weg in
de begrippen die me van je scheiden, dat ik maar een ‘Indische jongen’
ben; dat ik eigenlijk niet de man ben die jij noodig hebt; dat sinds het geld
er niet meer is, dit practisch iederen dag be-
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wezen wordt; dat ik niet eens in staat ben om je een leven te bezorgen dat
jou waardig is.
Het thema van het verlies van een economische bestaansgrond na de dood van
Ducroo's moeder komt naar voren in hoofdstuk 26, ‘De kwelling’. En die kwelling
verschoof soms van het maatschappelijke terrein naar dat van de liefde. Telkens
kwam Du Perron erop terug, meteen al in het eerste hoofdstuk van zijn roman: het
was zijn ‘woede tegen elk geheim gebied dat de ander met nog een ander zou kunnen
delen.’17 Vanuit een romantisch gevoel, dat door zijn Indische achtergrond werd
gevoed, verzette hij zich tegen de opvatting van de verlichte burger dat je ieder zijn
vrijheid moet gunnen. De relativerende Wijdenes behoort tot dit mensentype en voegt
Ducroo dan ook toe: ‘Je zult ondergaan aan je romantiek.’18 Dan begreep Héverlé
hem beter, toen hij, in een lang gesprek over trouw en liefde, zei: ‘Komplexen, klieren,
sekreties, hormonen, demonen, het enige wat ik boven het andere stel is het meest
konkrete. Maar demonen zijn soms erg konkreet voor me, ik heb niet voor niets
vellen ermee volgetekend!’19 En Arthur Ducroo vervolgt:
Ik bezit een vel van deze krabbels, met als voornaamste demon een
zaagduivel, langgerekt en op dunne poten, met een slurfachtig uitsteeksel
op een kattekop en de getande rug van een kameel-kameleon. - Ik voel er
ook veel voor, zeg ik, en de taal brengt ons wel waar wij willen.
Zaagduivels en prikkelgeesten, geest van zout en zoutdemonen;
hormodemonie, hormonomanie in één woord. Héverlé, als de mensen weer
zullen lachen om dit medicijnmannen-panteon, zullen ze nog altijd de
demon van de crime passionnel niet hebben uitgeroeid.20
En zo zijn we weer terug bij de thematiek van de jaloezie, al dan niet retrospectief.

Besluit
Ten slotte: hoe stond het met de erotiek in Eddy's relatie met Bep? In ‘Liefde met
Jane’ schrijft Du Perron: ‘Met mij is de erotiek “sans recul” geworden, zoals Jane
zelf zegt; het enige voor is een werkelike, een vanzelfsprekende maar daarom diepere
compliciteit.’ Sans recul, dat betekent zonder terugslag, dus ook zonder concurrentie.
Alleen die compliciteit, daar moest nog aan gewerkt worden. Gaandeweg zijn huwelijk
constateert Du Perron dat de toon van zijn geliefde in haar brieven aan hem warmer
wordt.
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In oktober 1936 vestigen zij zich met hun zoontje Alain in Indië, waar Eddy graag
de herinneringsplaatsen van zijn jeugd bezoekt. Hun financiële situatie blijft precair,
maar is door de meerdere mogelijkheden toch wat gunstiger dan in Parijs. Beiden
publiceren nog in Nederlandse dagbladen en Eddy krijgt op een gegeven moment
een letterkundige kroniek in het Bataviaasch Nieuwsblad. Bep geeft soms een lezing
voor de microfoon van de NIROM en in de zomer heeft zij tijdens de eindexamens
van de middelbare school een baantje als gecommitteerde in Bandoeng.
Tot besluit citeer ik een passage uit Du Perrons brief van 9 juni 1937, als hij terug
is in Tjitjoeroeg nadat hij in Bandoeng en omgeving een weekend heeft doorgebracht
met Bep, die daar enkele weken verblijft als gecommitteerde van de
eindexamencommissie van de HBS. Deze brief is illustratief voor hun gerijpte
verhouding: de Ene die Du Perron uiteindelijk had gevonden, was behalve zijn
echtgenote ook zijn minnares:
Wat was het mal in Tjitjalengka, en poover! Toch zal ik dien Zondag niet
gauw vergeten, met die tulbanddragers op de spookplek in onze oude
voorgalerij! En dat kerkhof, vrijwel onveranderd (alleen de sampeu's, die
lieve plantjes, waren vroeger hooger, herinner ik mij nu). Als we daar gef.
hadden, zou het aardig zijn geweest voor de herinnering. Maar wat we nu
gedaan hebben - thuis - was 1000 x beter en heb ik in al mijn botten
meegenomen naar hier. [...] Ik zie je voortdurend nog. En te denken dat
diezelfde lieve lange vrouw - ‘een echte lady’, zei iemand die je kende (?)
aan Jansen - daar nu politieagent moet spelen in de klas! Dat is de
Maatschappij - als je een mannetje hebt als ik.
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[Nummer 4]
Redactioneel
Wanneer dit nummer verschijnt, kunnen we terugzien op ons symposium over De
Indonesische stem van 3 november jongstleden op Bronbeek. De lezingen die daar
gehouden werden, zullen in het derde nummer van de volgende jaargang worden
gepubliceerd.
Deze gevarieerde aflevering bevat een viertal bijdragen. Siegfried Huigen buigt
zich over het verslag dat François Valentyn schreef over de Javaanse veldtocht van
1706. Dirk Hulst werpt nieuw licht op het toneel in de achttiende eeuw in zijn artikel
‘Toneel op transport. De circulatie van theater tussen Batavia en de Republiek,
1757-1771’. Ruben Vanden Berghe onderzoekt in ‘Maar een spookhistorie’ wat
contemporaine critici vonden van De stille kracht van Louis Couperus. Janneke van
der Veer ten slotte bespreekt Onrustig is ons hart, een Indische roman van Diet
Kramer.
We vestigen graag uw aandacht op onze lezingenmiddag die op 13 maart 2020 in
Leiden zal worden gehouden. Het programma treft u achterin deze aflevering aan.
Intussen vinden de eerste voorbereidingen plaats om te vieren dat we volgend jaar
35 jaar bestaan. Deze mijlpaal zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Het is verheugend
dat de interesse voor Indië nog steeds zo actueel is. Om slechts een paar elementen
te noemen: het succes van De Indië Monologen, de opening van het Museum
Sophiahof in Den Haag, de verschijning van het fotoboek De verborgen geschiedenis.
Anders kijken naar Nederlands-Indië van Thom Hoffman, en de romans De mannen
van Maria van Anneloes Timmerije en Lichter dan ik van Dido Michielsen. De
discussies die daarmee gepaard gaan, houden de belangstelling voor het koloniale
verleden en de nasleep daarvan springlevend.
We wensen u veel leesplezier.
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François Valentyns verslag van de Javaanse veldtocht van 1706
Siegfried Huigen

Portret van François Valentyn op 38-jarige leeftijd. Het portret werd in 1704 kort voor zijn vertrek
naar Indië gemaakt door Arnold Houbraken. Fragment van een gegraveerd, allegorisch
auteursportret. Collectie Rijksmuseum, Amsterdam.

Verstopt in François Valentyns (1666-1727) grote werk bevindt zich een weinig
opgemerkt persoonlijk verslag van zijn deelname aan een veldtocht op Oost-Java.
Het stuk van 43 foliobladzijden is als deel van de ‘Beschryvinge van het Eyland
Groot Java’ opgenomen in het vierde boekdeel van Oud en Nieuw Oost-Indiën.1 Het
is gebaseerd op dagboekaantekeningen die voor publicatie bewerkt zijn, maar nog
duidelijk hun dagboekkarakter bewaard hebben. Het stuk is ingepast in een kroniek
van de geschiedenis van Java, die Valentyn laat beginnen bij de vroegste berichten
en die eindigt met het laatste nieuws uit 1723 dat hem per brief uit Batavia bereikt
had,
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wanneer hij inmiddels alweer jaren in zijn geboortestad Dordrecht woont. De sectie
beschrijft bezoeken aan Javaanse hoven voor aanvang van de veldtocht, de uitputtende
campagne van september tot november 1706, culminerend in de bestorming van het
plaatsje Bangil, en een nabeschouwing, voor een deel in de vorm van een dialoog
met de gouverneur-generaal in Batavia. Vanuit een literair-historisch perspectief is
met name de beschrijving van de veldtocht een bijzonder document. Het is een
zeldzaam voorbeeld van vroegmoderne oorlogsmemoires die persoonlijke ervaringen
beschrijven. In dit artikel wil ik daarom niet alleen laten zien wat Valentyn beleefd
heeft en hoe hij dit beschrijft, maar ook aantonen dat we hier met een vroeg voorbeeld
van flesh-witnessing te maken hebben, een term die de krijgshistoricus Harari heeft
gemunt om daarmee de nadruk op lichamelijkheid in moderne oorlogsmemoires (van
na 1850) te typeren.2

Oorlog op Java
De veldtocht waaraan Valentyn deelnam, was een van de vele conflicten waarin de
VOC verwikkeld was door de chaotische interne politiek van het koninkrijk Mataram.
Ongeveer ten tijde van de stichting van Batavia was op Java de expansieve
islamitische staat Mataram ontstaan, die aan het begin van zijn bestaan onder sultan
Agung (die regeerde van 1603 tot 1646) meteen zijn grootste macht bereikte. Agung
heeft onder meer tweemaal vergeefs geprobeerd om Batavia in te nemen. Na het
einde van Agungs regeerperiode trad al snel het verval in, omdat het meestal niet
lukte om de erfopvolging goed te regelen en omdat de heersers, de susuhunans, in
de meeste gevallen ook niet over de noodzakelijke kwaliteiten beschikten om hun
gebied te besturen. Na de dood van een susuhunan waren er bijna altijd meerdere
troonpretendenten, waarbij een van de partijen vaak aan de VOC een verzoek om
militaire steun richtte. De VOC was in zo'n geval bereid een troonpretendent aan de
macht te helpen in de hoop dat daarmee de rust in het Javaanse binnenland zou
terugkeren, zodat de onmisbare rijst- en houtleveranties ongestoord konden voortgaan.
Een tweede motief voor militaire betrokkenheid was om gunstige
handelsvoorwaarden en andere materiële voordelen te bedingen, zodat de aanzienlijke
kosten van militaire hulp gecompenseerd konden worden. Helaas kwam hier weinig
van terecht. De interventies van de VOC, die militair gezien meestal succesvol waren,
zorgden niet alleen voor het voortduren van de politieke instabiliteit in het binnenland
van Java, maar betekenden voor de VOC uiteindelijk ook een groeiende
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financiële last, omdat de Javaanse vorsten die de steun van de VOC hadden ingekocht,
later niet bereid of in staat bleken om aan hun contractuele verplichtingen te voldoen.3
De oorlogen op Java waren daardoor een belangrijke factor in de financiële teloorgang
van de VOC in de achttiende eeuw, iets wat overigens al vroegtijdig door Valentyn
werd opgemerkt (p. 200).
Na de dood van Susuhunan Amangkurat II (die regeerde van 1677 tot 1703) ging
het aan het begin van de achttiende eeuw weer mis. Aanvankelijk werd Amangkurat
II opgevolgd door de kroonprins, zijn zoon Amangkurat III (die regeerde van 1703
tot 1708), maar deze kreeg ruzie met zijn oom Pugĕr, de broer van de gestorven
susuhunan. Hierop ontvluchtte Pugĕr het koninklijk hof en wist vervolgens de VOC
aan zijn kant te krijgen, waarna hij zich als Susuhunan Pakubuwana I (1704-1719)
als tegenkoning liet uitroepen. De Eerste Javaanse Successieoorlog (1704-1708) nam
daarmee zijn aanvang, waarbij de VOC met steun van strijdkrachten uit Madura,
Surabaja en Kartasura, in 1706, 1707 en 1708 veldtochten op Oost-Java ondernam.
Een van de redenen waarom de VOC de kant van Pugĕr had gekozen, was dat de
kroonprins zich had verbonden met Surapati (voor 1660-1706), een voormalige
Balinese slaaf en succesvol condottiere, die aanvankelijk dienst had gedaan in de
VOCtroepenmacht maar later van partij was gewisseld, en die een groot aantal
VOC-soldaten in hinderlagen had gedood.4 De VOC was erop gebrand hem te
liquideren, wat tijdens de veldtocht waaraan Valentyn heeft deelgenomen, ten slotte
gelukt is. Surapati werd in Bangil getroffen door een scherf van een handgranaat,
waaraan hij een maand later overleed in het nabijgelegen Pasuruan. Zijn stoffelijke
resten werden een jaar later in opdracht van Batavia door VOC-troepen opgegraven,
verbrand en in zee gestrooid om de herinnering aan hem volledig uit te wissen (p.
196). Dat is niet echt gelukt, want in 1975 werd Surapati uitgeroepen tot een van de
nationale helden van Indonesië. Amangkurat III werd wat zachtzinniger behandeld.
Nadat hij zich in 1708 had overgegeven, werd hij naar Ceylon verbannen. Hoewel
Valentyn een voorbehoud koesterde ten aanzien van de omstandigheden waaronder
Amangkurat gevangen was genomen, was deze afloop tegelijk voor hem een bewijs
van de macht van de Nederlanders in het Oosten (p. 205).
Valentyn nam deel aan de tweede veldtocht tegen Amangkurat III en Surapati. Hij
had kort na zijn aankomst in Batavia erg tegen zijn zin de opdracht gekregen om als
veldpredikant het VOC-leger onder bevel van Govert Cnoll (circa 1665-1709) te
vergezellen. In theorie was dit geen onbelangrijke functie. In Europese legers
versterkten geestelijken de bereidwilligheid van de troepen om hun leven in de
waagschaal te stellen.5 Valentyn kreeg voor dit goede werk helaas weinig gelegenheid,
ondanks
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zijn aandringen. Cnoll lijkt niet goed geweten te hebben wat hij met een veldpredikant
moest doen, wat mogelijk samenhing met de sterk uiteenlopende geloofsovertuigingen
en de geesteshouding van de troepen. Voor het grootste deel bestond het VOC-leger
dat naar Bangil optrok, immers uit niet-christelijke Indonesiërs en de duizend
Europeanen in deze troepenmacht waren waarschijnlijk ook niet allemaal gelovige
calvinisten. In elk geval was de levenswandel van de Nederlandse hoofdofficieren
niet bepaald in overeenstemming met de calvinistische moraal. Voordat de veldtocht
van start ging, doopte Valentyn bijvoorbeeld de buitenechtelijke kinderen die enkele
officieren bij hun slavinnen verwekt hadden (p. 162-163). Er werd verder aanhoudend
feest gevierd, waar mogelijk in het gezelschap van danseressen. Valentyn had veel
gelegenheid om hier getuige van te zijn. Hij deelde tijdens de veldtocht niet alleen
de tafel en de tent, maar tegen zijn zin ook de dionysische levensstijl van bevelhebber
Govert Cnoll, die evenals zijn kameraden de gewoonte had tot diep in de nacht
drinkgelagen aan te richten (p. 174).

Festijnen
Voordat het leger vanuit Surabaya naar Bangil optrok, was er een periode waarin de
legerleiding contacten met bevriende Javaanse vorsten cultiveerde. In Valentyns
verslag resulteerde dit vooral in beschrijvingen van festiviteiten, waarbij bevelhebber
Govert Cnoll het onder meer waagde om onder het toeziend oog van zijn islamitische
gastheren voor de aanvoer van alcoholische dranken te zorgen (p. 168). Terwijl de
bacchanalen van de VOC-officieren alleen terloops in Valentyns verslag genoemd
worden, ruimt hij veel plaats in voor de beschrijvingen van de maaltijden die door
Javaanse aristocraten werden aangeboden, en weidt hij vooral uit over de
dansvoorstellingen die hiermee gepaard gingen. Hij lijkt esthetisch en, als ik het goed
begrijp, ook erotisch gefascineerd geweest te zijn door de (in zijn beleving) schaars
geklede Javaanse danseressen. In zijn beschrijvingen worden deze vrouwen als bij
een schoonheidswedstrijd op hun aantrekkelijkheid getaxeerd. Om geen irritatie te
wekken bij zijn Javaanse gastheren, moest hij zijn waarnemingen wel ‘met veel
omzichtigheid’ uitvoeren (p. 165). Naarmate een danseres een lichtere huid had en
in sterkere mate over ‘Europese’ gelaatstrekken beschikte, gaf hij een hoger cijfer.
Om die reden vond hij een van de echtgenotes van de Prins van Madura ‘fraei’, ‘alzoo
zy zeer wel besneden van aangezicht, zeer levendig en schoon van oogen, en vry
blank was’ (p. 165). Even later doet hij min of meer dezelfde observaties bij de dans
van
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‘tien kloeke deerns’ (p. 166). Toch kan men Valentyn daarom niet gratuit xenofoob
of zelfs racistisch noemen (dat laatste zou trouwens een anachronisme zijn). Hij
spreekt bijvoorbeeld zijn afkeuring uit over een zopas uit Europa gearriveerde officier
die voedsel weigerde dat door ‘een zwart’ gekookt was, omdat de officier van mening
was dat Javanen vies waren, hoewel, voegt Valentyn daar fijntjes aan toe, ‘die reiner
dan hij waren’ (p. 152). Valentyn deelde in het algemene leedvermaak van Javanen
en Nederlanders toen deze man zich tijdens een feest, dat door een Javaanse aristocraat
werd aangeboden, aan een ‘danseres’ dacht te kunnen vergrijpen en ‘in plaats van
haren boezem, twee calappusdoppen [kokosnootdoppen]’ in zijn handen bleek te
houden, die door deze ‘gewaande dogter’ onder ‘wat lynwaat’ gedragen werden (p.
154).
Niettemin worden zijn beschrijvingen van de festiviteiten gekenmerkt door
ambivalentie. De Javaanse dansen (en danseressen) vond hij bekoorlijk, maar hij
was ook opgelucht als een voorstelling uiteindelijk voorbij was, welk gevoel onder
andere veroorzaakt werd door het slagwerk van het gamelanorkest, dat op den duur
zijn gehoor irriteerde. Terwijl hij de mate van onthulling van de Javaanse danseressen
zorgvuldig registreerde, lijkt het hem ook voldoening te hebben gegeven toen de
vrouw van een van de Nederlandse officieren de echtgenote van een Javaanse vorst
erop attendeerde dat ze maar beter haar naakte schouders kon bedekken (p. 153).
Deze ambivalentie deelde hij niet met de meesten van zijn legerkameraden, die zich
tijdens hun drinkgelagen immers maar al te graag door danseressen lieten amuseren.
Het was in de kringen waarin hij verkeerde zogezegd geen etnisch bepaald
vooroordeel, maar het hing eerder samen met zijn habitus als predikant en met het
fatsoen dat van zo iemand verwacht werd, ook in zijn eigen ogen. Een eeuw later
reageerde dominee Sytze Roorda van Eysinga (1773-1829) in vergelijkbare
omstandigheden op dezelfde manier.6
De Javaanse hofgemeenschap was zich overigens bewust van de bijzondere positie
van Valentyn. Men sprak hem aan als ‘Santali’ of ‘Santi’ (schriftgeleerde). Tijdens
het feestgedruis voerde hij bij gelegenheid zelfs leerzame gesprekken met islamitische
geestelijken, omdat ze bemerkten dat hij, naar eigen zeggen, goed op de hoogte was
van de islamitische theologie en vloeiend Maleis sprak (p. 161).
Op sommige plaatsen schemeren zijn intellectuele interesses ook door in zijn
beschrijving van de Javaanse hoffeesten. Hij doet niet alleen verslag van zijn fascinatie
voor de vertoningen en het uiterlijk van danseressen, maar er zijn ook momenten
waarin hij de houding van de etnograaf aanneemt. Hij doet hiervan op dezelfde manier
verslag als in de sectie ‘Van de Amboineesen’, in het tweede boekdeel van
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Oud en Nieuw Oost-Indiën,7 door overeenkomsten te ontdekken met beschrijvingen
uit het Oude Testament (p. 154, 160, 165, 167), met het verschil dat we in zijn
bewerkte dagboekaantekeningen zogezegd met etnografisch veldwerk te maken
hebben. De achterliggende gedachte bij dit soort etnografisch comparatisme - iets
wat hij heeft uitgewerkt in ‘Van de Amboineesen’ - is dat Ambonezen en Javanen
enerzijds en oudtestamentische Joden anderzijds, allemaal ‘oosterlingen’ waren en
dat onveranderlijkheid een belangrijk kenmerk is van de cultuur van oosterlingen.
Dit zou verklaren waarom contemporaine Javanen en de Joden van het Oude
Testament een overeenkomende materiële cultuur en gelijksoortige gebruiken hadden.
Java en Ambon waren daarom voor hem in zijn waarneming een bijbels
openluchtmuseum.8

De opmars naar Bangil
De veldtocht begon op 9 september 1706. Het leger waartoe Valentyn behoorde,
bestond alles bij elkaar uit 2500 Indonesische VOC-soldaten, 930 Europeanen en
10.000 Indonesische bondgenoten (Madoerezen en Javanen) en was voorzien van
tientallen stukken lichte artillerie, waaronder draagbare Coehoornmortieren (p.
162-163), die bij deze gelegenheid voor het eerst op Java werden ingezet.9 Het
belangrijkste wapen was de snaphaan, een geweer met een vuursteenslot, op dat
moment een relatief nieuw wapen, waarmee men sneller kon schieten dan met de
oudere musket met een lontontsteking.10 Ook de Javanen, zowel de bondgenoten als
de tegenstanders van de VOC, beschikten over snaphanen, blijkt uit Valentyns verslag
(p. 170, 182, 186-187). Op een niet door Valentyn gepubliceerde, ingekleurde kaart
in het Nationaal Archief in Den Haag zijn de marsroute en de tactische manoeuvres
van de expeditiemacht weergegeven.11
Valentyn was eveneens bewapend. Hij beschikte over twee pistolen en een ‘braven
zabel’ (p. 162), waarmee hij in geval van nood ‘wel een bloden [laffe] Javaan of tien’
van zich af zou kunnen houden. Cnoll had ook aan zijn comfort gedacht. Niet alleen
mocht hij mee-eten aan de tafel van de commandant en diens tent delen, maar hij
kreeg ook een paard en twee Nederlandse oppassers (met bijbehorende paarden) (p.
161), terwijl hij daarnaast nog de beschikking had over slaven, een aantal Javanen
om op de paarden te passen en lastdragers. Hij voelde zich erg voldaan over deze
stoet bedienden. Alleen had hij in het begin moeite met de communicatie, omdat hij
geen Javaans sprak. Maar dat werd ook snel beter: ‘na dat ik wist dat Adjaran een
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paard, Soekat gras, en Baanjoe water betekende, zoo begonden wy malkanderen
beter te verstaan, en ik wierd van hen als een Prins gediend, zoo dat myn oppassers,
en slaven nu maar enkel voor statie [het vertoon] had’ (p. 171).

VOC-soldaten bewapend met snaphanen in gevecht met Aziatische tegenstanders. Tekening en
gravure van Jan Goeree in Valentyn, Oud en Nieuw Oost-Indiën, deel 4, tussen p. 314 en 315.
Collectie Universiteitsbibliotheek Stellenbosch.

Toen het expeditieleger uit Surabaya vertrok, was het slecht op zijn taak voorbereid.
Het meest gewaagde aspect van de onderneming was misschien wel dat er geen
proviand was meegenomen.12 De Prins van Surabaya, de nominale bondgenoot van
de VOC die later als verrader in opdracht van de VOC omgebracht zou worden, had
verteld dat er onderweg voldoende voedsel te vinden zou zijn. Omdat dit niet het
geval bleek te zijn, werd zelfs in de tent van de bevelhebber al gauw honger geleden.
Bovendien was er op veel plaatsen geen drinkwater te vinden. Na het drinken van
karnemelkkleurig modderwater, waar de paarden en ossen al doorheen getrok-
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ken waren, kreeg Valentyn dysenterie (p. 172). Tot aan zijn terugkeer naar Batavia
bleef hij hier last van houden.

Het beleg en de bestorming van Bangil (links). De letters I, H, G, F verwijzen naar de
belegeringswerken en M, K, L naar de brigades die op 16 oktober 1706 de ‘pagger’ van Bangil
bestormden. Het kamp van het VOC-leger en de bondgenoten (met vlag) bevindt zich rechts in het
rijstveld Fragment van: Anoniem, ‘Pasoeroean. Affbeelding ofte aanwysing’. Collectie Nationaal
Archief, Den Haag

De opmars van het leger verliep traag. Niet alleen had men verkeerde informatie
over de beschikbaarheid van voedsel, maar er bleken ook onverwachte
waterhindernissen te zijn. Terwijl de vijand hen beschoot, moest er een brug gebouwd
worden en bij de belegering van Bangil moest het leger in een rijstveld kamperen.
De dragers die men had meegenomen, deserteerden geregeld en een deel van de
kleine Europese troepenmacht die de kern van het leger vormde, liep in een hinderlaag,
wat heel goed had kunnen eindigen in een smadelijke nederlaag van het gehele
VOC-leger. Omdat de zenuwen sindsdien gespannen waren, brak er door geringe
voorvallen op
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onverwachte momenten paniek uit. Tijdens een van deze voorvallen zat Valentyn te
paard in de schaduw van een waringinboom nietsvermoedend thee te drinken met
de Ambonese kapitein Zacharias Bintang, een van de brigadecommandanten van het
VOC-leger (p. 183).
De krijgshandelingen beleefde Valentyn voornamelijk van een afstand, hoewel er
soms kogels over zijn hoofd vlogen. Pas na het beëindigen van een veldslag reed hij
nieuwsgierig over het slagveld of door een pas veroverde nederzetting, wat hem door
zijn verzwakte gestel moeite kostte. In zijn verslag bericht hij echter vooral over de
ontberingen van zijn verblijf in het legerkamp. Men leed gebrek aan voedsel en
drinkwater, en Valentyn kampte bovendien met dysenterie, wat zich bij hem onder
meer uitte in constipatie. Naar eigen zeggen at en dronk hij gedurende de veldtocht
voor minder dan drie stuivers (p. 189). Uitgeput door ziekte hing hij onderweg in
het zadel en hij voelde zich tevens overbodig, omdat niemand behoefte had aan zijn
diensten als predikant. Toen zijn paard van de oever in een rivier sprong en Valentyn
uit het zadel viel, verdronk hij bijna, want hij kon niet zwemmen. Hij werd gelukkig
door zijn paard gered (p. 177). Ook verder had Valentyn onaangenaamheden te
verduren, wat onder meer samenhing met de onrustige levensstijl van zijn tentgenoot
Cnoll, die tot laat in de nacht uitging, en met de vroege ochtendroutine van het
legerkamp:
Het moejelykste van deze togt was, dat men byna noit behoorlyke nagt-rust
had, en voor al dan niet als men daags 'er aan [de volgende dag]
voorttrekken moest. Men bleef tot elf of twaalf uuren 's nagts uit, en schoon
ik nu zeer weinig mede gaan kon, kon ik egter niet slapen, voor dat de
Veld-Heer [Govert Cnoll] in de tent, en alles weer in rust was, dog ten
twee uuren in de nagt begon men al pucel (of dat ieder tot opstaan zig
klaar maken moest) te blazen, kort daar aan [daarna] blies men de reveille,
daar na begon men de generaele te blazen, en gemeenelyk wierd ten drie
uuren het teken van voort te trekken met de trompet gegeven. Hier by nu
wierden wy in deze plaats, schrikkelyk, ja ondragelyk, van de muggen
geplaagt (p. 174).
Nadat hij na afloop van de veldtocht per boot naar Surabaya geëvacueerd was, gaf
hij nog eens een opsomming van de doorstane ontberingen. Door de dysenterie had
hij nauwelijks kunnen eten en drinken en was hij minstens zeventien dagen
geconstipeerd geweest. Hij blijkt intussen ook te beseffen dat het lot van de gewone
soldaat nog ellendiger moet zijn geweest:
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De afgrysselyke hitte der zonne, het groot gebrek aan levens-middelen,
drinkwater, en van klein bier [licht bier], dat ons zeer verzwakte, mitsgaders
honderd andre ongemakken die ik voorby ga, waren bequaam, niet alleen
om my, maar zelf om den rustigsten [sterkste] man in ons leger, ter neder
te slaan. [...] Zoo lang men gezond is, gaat alles nog henen, en men kan
dan nog al veel verdragen; maar werd men in een leger ziek, dan is de
elende, zelf voor de eersten in rang, niet uit te drukken, dat ik aan my
zelven bevonden [vastgesteld] heb. En was het wonder [wekte het
verbazing], dat ik in meer als zeventien dagen (alzoo ik het daar na niet
net aangetekend heb) geen open lichaam [ontlasting] kreeg, die in al dien
tyd voor geen drie stuivers aan waarde gegeten, of gedronken had, leggende
daar als een verschoveling [verstotene], zonder eenige aanspraak, zonder
eenige drank (die my diende [waar ik iets aan had]) zonder eenige spyze
die ik eeten kon, meenende uitwendig van de ondragelyke hitte op die
barre Ryst-velden te bersten, en werdende inwendig door de hitte der
gedurige koortzen verteert, waar by dan 's nagts dikwils zeer sterke koude
(alzoo de tent rontom open was) en voor my schadelyke winden quamen,
die onze gansche tent in flarden waeiden, door welk ongeval ik dan zoo
eenige uuren voor den schadelyken dauw, en de doordringende en
ongeloovelyk sterke nacht-koude alhier bloot lag. [...]
Was het zoo met my gelegen, denkt dan eens hoe het met de geringe
Soldaaten hier toeging, die in 't einde niets dan drooge ryst, en op het laatst
ook die zelf, in eenige dagen aan den anderen niet hadden. Zoo dat het
een hond in Soerabaja beter had, als ik hier in de tent van den Veld-Heer
[...] (p. 189).
Terug in Batavia moest hij verslag uitbrengen aan gouverneur-generaal Van Hoorn,
die vooral wilde weten in hoeverre er beoordelingsfouten gemaakt waren door de
officieren. Naar eigen zeggen hield Valentyn zich op de vlakte (p. 191-192). In het
algemeen lijkt hij gedurende zijn tijd als legerpredikant kameraadschappelijke
genegenheid te hebben ontwikkeld voor de legerofficieren, die hij aanduidt als ‘goede
vrienden’ (p. 191), hoewel hij tegelijk kritisch was over hun wat losse levenswandel.

Oorlogsmemoires
Valentyn had zijn dagboekaantekeningen lichtelijk bewerkt, wat onder meer blijkt
uit het invoegen van vooruitblikken op gebeurtenissen die zich later hebben voor-
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gedaan, of het weglaten van informatie omdat iets soortgelijks op een andere plaats
meer uitgebreid behandeld zou worden. Het resultaat is iets tussen een gepubliceerd
dagboek waarin de dagelijkse aantekeningen en data nog te herkennen zijn, en
memoires, die van dagboeken verschillen omdat ze retrospectief zijn geschreven.
Hoe dan ook is het resultaat een zeer persoonlijke tekst, waarin niet vanuit een soort
vogelvluchtperspectief de geschiedenis van de veldtocht wordt weergegeven, maar
een door de positie van de auteur bepaalde belevenis ervan. De lezer krijgt in het
algemeen niet meer te zien of te horen dan wat Valentyn beleefd heeft. De bestorming
van Bangil, die het hoogtepunt vormde van de veldtocht, wordt door Valentyn
bijvoorbeeld alleen van een afstand waargenomen en beschreven. Bangil beschrijft
hij na afloop van de strijd, nadat hij te paard door de nederzetting is gereden (p. 187).
De belangrijkste uitzondering op het overheersende ooggetuige-perspectief in de
tekst is een imaginaire dialoog tussen twee VOC-soldaten uit Banda, vader en zoon,
van wie Valentyn de lijken een paar dagen na hun dood dicht bij elkaar op het slagveld
had zien liggen. Hij bedenkt vervolgens, in de stijl van vroegmoderne en antieke
geschiedschrijving, een dialoog tussen vader en zoon kort voordat ze door de vijand
gedood werden, waarbij de gewonde vader de zoon aanmaant om te vluchten, maar
de zoon zijn vader trouw terzijde blijft staan (p. 180-181).
De ongewoonheid van Valentyns verslag wordt pas duidelijk tegen de achtergrond
van de conventies van vroegmoderne oorlogsmemoires. De krijgshistoricus Harari
heeft in twee monografieën laten zien dat oorlogsmemoires uit deze periode over het
algemeen bijzonder onpersoonlijk zijn.13 Het is volgens Harari in dit soort teksten
normaal dat een deelnemer aan de strijd niets vertelt over zijn eigen ervaringen.
Terwijl persoonlijk leed en gevoelens van desillusie in twintigste-eeuwse
oorlogsmemoires een favoriet thema vormen, wordt dit onderwerp door vroegmoderne
auteurs nauwelijks aangeroerd.14 Honger, dorst, vermoeidheid en ziekte worden in
vroegmoderne oorlogsmemoires meestal in algemene termen beschreven, en
levensgevaar is evenmin een thema.15 De memoires zijn zo onpersoonlijk dat iemand
anders dan de auteur ze geschreven had kunnen hebben.16 Het gaat bij deze teksten
niet om persoonlijke ervaringen zoals die in oorlogsmemoires uit de twintigste eeuw
op de voorgrond staan, maar in de eerste plaats om het boekstaven van feiten die
losgekoppeld van een protagonist verteld worden.17
Valentyns verslag is daarentegen zeer persoonlijk met een focus op lichamelijke
ongemakken. Het verslag tendeert hierdoor in de richting van flesh-witnessing, een
neologisme dat Harari gemunt heeft als tegenhanger van de term eye-witnessing.
Harari acht flesh-witnessing kenmerkend voor twintigste-eeuwse literatuur over
fronter-
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varingen: ‘Eschewing the rationalist authority of logical thinking, and the objective
authority of objective eye-witnessing, veterans lay claim to the visceral authority of
“flesh-witnessing”’.18 Een verschil met Valentyn is echter dat flesh-witnessing in
moderne oorlogsmemoires door de combattant gebruikt wordt om zijn autoriteit te
vestigen ten opzichte van de burger. De extreme ervaringen zouden de combattant
toegang bieden tot authentieke kennis en zelfs een mystieke ervaring van de
werkelijkheid, die aan de burger onthouden blijven. Oorlogservaring zou ook in staat
zijn om de culturele schijnconstructies waarin mensen leven, te laten ontploffen.19
Dit mystieke element en de ermee verbonden aanspraken op autoriteit ontbreken in
Valentyns oorlogservaringen.
Waarom heeft Valentyn zijn persoonlijke oorlogservaringen gepubliceerd, terwijl
zijn tijdgenoten ze in hun memoires buiten beschouwing lieten? De voor de hand
liggende verklaring hiervoor is, denk ik, dat hij geen militair was. De meeste
vroegmoderne oorlogsmemoires die Harari heeft geanalyseerd, zijn geschreven door
militairen van adellijke komaf, waarbij volgens Harari drie verhaalpatronen gevolgd
werden: oorlog als een eervolle manier van leven (het verwerven van roem), oorlog
als een middel om persoonlijk voordeel te behalen en oorlog als een middel om
collectieve doelen te bereiken.20 Valentyn bediende zich van geen van deze
verhaalpatronen, wat waarschijnlijk een gevolg was van een beperkte socialisering
in het militaire milieu. Tegen zijn zin was hij bij de VOC-strijdmacht ingedeeld en
hij probeerde daarna een aantal keren om vroegtijdig van zijn dienst ontheven te
worden, wat pas na de verovering van Bangil lukte, toen besloten was om de veldtocht
te staken. Hij had geen duidelijke functie in het leger en hij werd al snel na het begin
van de veldtocht ziek, waardoor hij zich erg geïsoleerd voelde (‘als een
verschoveling’). Ondanks zijn paard, pistolen en sabel had hij daardoor niet de
gelegenheid zich het militaire ethos eigen te maken dat hij wel bij sommige officieren
opmerkte (p. 187).
Dat zijn bewerkte dagboekaantekeningen in Oud en Nieuw Oost-Indiën zijn
opgenomen, was een gevolg van Valentyns werkwijze. Oud en Nieuw Oost-Indiën
is voor het grootste deel een compilatiewerk. Allerlei documenten (‘papieren’ noemt
Valentyn die) waren bruikbaar voor de samenstelling van Oud en Nieuw Oost-Indiën:
naast archiefstukken, uittreksels uit gepubliceerde en ongepubliceerde werken van
andere auteurs, kaarten en tekeningen, dus ook zijn eigen manuscripten.21 Hij voegde
zijn dagboekaantekeningen als een bewerkt archiefstuk toe aan zijn kroniek van de
geschiedenis van Java. Dat gebeurde naadloos. De bewerking is aan het begin en het
slot zodanig dat alleen met moeite vastgesteld kan worden waar zijn bewerkte dagboek
begint en eindigt. Door opname in de kroniek veranderden de status en de
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functie van zijn geschrift. Van een geheugensteun voor persoonlijk gebruik werd het
bewerkte dagboek nu deel van zijn geschiedenis van Java.
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Toneel op transport
De circulatie van theater tussen Batavia en de Republiek, 1757-1771
Dirk Hulst
De herbergier van het stadslogement in Batavia dacht in 1757 de oplossing te hebben
gevonden om zijn kwakkelende bedrijf weer nieuw elan te geven: hij richtte in het
pand een schouwburg op. Met elke twee weken een tragedie of komedie gevolgd
door een klucht en met dansvoorstellingen moest de schouwburg het vaak lege
logement vullen met publiek. Uit tijdschriften en dagregisters van de VOC die ik
voor dit onderzoek heb geraadpleegd, blijkt dat in de Bataviase schouwburg zowel
toneel uit de Republiek als toneel uit Batavia werd opgevoerd. Tijdschriften en
veilinglijsten laten zien dat Batavia niet alleen toneel importeerde, maar ook
exporteerde.
In dit artikel onderzoek ik in hoeverre er materiële en institutionele uitwisseling
bestond tussen de Republiek en Batavia op het gebied van theater. Voor dit onderzoek
heb ik in achttiende-eeuwse tijdschriften, jaarboeken en veilinglijsten gezocht naar
vermeldingen van de Bataviase schouwburg of Bataviaas toneel. Ook heb ik in het
Archive of the Governor-General and Councillors of the Indies, dat bewaard wordt
in Jakarta, de dagregisters die door de VOC in Batavia werden bijgehouden doorzocht
op vermeldingen van Bataviaas toneel of de schouwburg. Het zal geen verrassing
zijn dat de koloniale toneelcultuur van Batavia sterk onder invloed stond van de
Nederlandse. Er werd onder meer naar Nederlands model een schouwburg opgericht
die net als de Amsterdamse Schouwburg en andere schouwburgen in de Republiek
een liefdadigheidsfunctie had.
In de Bataviase schouwburg werd toneel uit de Republiek opgevoerd, maar ook
origineel Bataviaas toneel. Ik heb drie gedrukte toneelteksten uit Batavia gevonden
die in de schouwburg zijn opgevoerd. Het oudste is Jan Pietersz: Coen van Pieter
de Vries (1762). Het oorlogsspel gaat over de verwoesting van de Javaanse stad
Jakatra1 en de stichting van Batavia door Jan Pieterszoon Coen in 1619. Erna volgden
Apolloos vreugde-feest (ook van De Vries, 1763) en Loff-ên vreugde viering (1764)
van Laurens Brezee. Beide vreugdefeesten zijn opgevoerd ter ere van Petrus Albertus
van der Parra, gouverneur-generaal van Oost-Indië sinds 1763. De tekstboekjes uit
Batavia geven
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aanwijzingen over hoe de schouwburg functioneerde.2 De voorstellingen zaten vol
spektakel en vertoningen, er waren geluidseffecten, er was verlichting, en er was
ruimte voor veel decorwisselingen. De mogelijkheden in de schouwburg waren dus
groot.

Gezicht op Batavia, Robert Sayer naar I. van Ryne, 1754. Ingekleurde ets. Collectie Rijksmuseum
Amsterdam.

Op de planken in de kolonie
De wereldwijde circulatie van Nederlands toneel in de vroegmoderne tijd is tot nu
toe geen onderwerp van studie geweest. Het onderzoek richt zich tot nu toe uitsluitend
op de transnationale context van toneel binnen Europa.3 Hoewel dit begrijpelijk is toneel in Europees perspectief is namelijk een rijk onderzoeksgebied met zeer veel
studiewaardig materiaal - wil ik in dit artikel benadrukken dat toneel niet alleen
binnen Europa circuleerde. Zowel economisch als cultureel stond Europa met de rest
van de wereld in contact. Door de Europese expansie overzee kwam toneel
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ook in de koloniën terecht, zoals in Batavia. Deze koloniale dimensie van toneel is
nauwelijks onderzocht.
Er is voor het Nederlandse vroegmoderne koloniale toneel veel minder materiaal
te vinden dan voor het Nederlandse toneel in Europese context. Desondanks zijn er
te veel bronnen om in een artikel te behandelen. Ik onderzoek daarom nu het toneel
in Batavia ten tijde van de Bataviase Schouwburg, die bestond van 1757 tot 1771.
Ik spits me toe op Batavia omdat veruit de meeste bronnen die te vinden zijn, met
de Bataviase toneelcultuur te maken hebben. Ik onderzoek de uitwisseling van
materiële zaken zoals toneelteksten, de circulatie van institutionele zaken zoals het
concept van een schouwburg naar Amsterdams model, en de uitwisseling van toneel
tussen Nederlandse en Aziatische bewoners van Batavia.
De handelsexpedities van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie en de
West-Indische Compagnie naar Azië, Afrika en Amerika leidden in de zeventiende
eeuw tot een omvangrijk netwerk van handelskoloniën overzee: Nieuw-Nederland
in Noord-Amerika, een aantal Caraïbische eilanden, Nederlands-Brazilië en
Nederlands- Guyana in Zuid-Amerika, de slavenkolonies en de Kaapkolonie in Afrika
en een netwerk aan handelsposten, eilanden en steden in Azië, met als hoofdkwartier
Batavia op het eiland Java.
Ik neem aan dat in al die gebieden Nederlands toneel werd gespeeld. Volgens
Adriënne Zuiderweg werd namelijk zelfs op de handelsschepen regelmatig toneel
opgevoerd.4 De meeste aanwijzingen komen uit Suriname en uit Batavia. In beide
kolonies werden schouwburgen opgericht en er zijn gedrukte toneelteksten uit de
kolonies overgeleverd.5 Over de toneelcultuur van Batavia is zoals gezegd de meeste
informatie te vinden. De vroegste vermelding van een opvoering in Batavia is van
1619, toen er in het fort een tragedie over de koning van Denemarken en de koning
van Zweden werd opgevoerd.6
Kolonisten ontpopten zich niet alleen als acteur, maar in sommige gevallen ook
als toneelschrijver. Rond 1693 stuurde VOC-medewerker Lourens van Elstland een
handschrift naar zijn neefje Jan in Haarlem. Lourens van Elstland was afkomstig uit
Haarlem, waar hij het vak van smid leerde en lid werd van de rederijkerskamer de
Wijngaertrancken. In 1667 reisde hij naar Batavia en waarschijnlijk bleef hij in
Oost-Indië tot zijn dood (na 1699). Net als in Haarlem was Van Elstland in Batavia
werkzaam als smid, namelijk in het wapenarsenaal van het kasteel.7
Blijkbaar kun je de rederijker wel uit zijn kamer halen, maar de rederijkerij niet
uit de rederijker, want ook in Batavia bleef Van Elstland actief als dichter. In het
handschrift dat hij naar zijn neefje stuurde, is naast hekeldichten over Nederlandse
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machthebbers in Oost-Indië een klucht te vinden die speelt in de stad Haarlem. In
de klucht wordt de spot gedreven met Indiëgangers: alleen aan lager wal geraakte
vrouwen zouden naar Oost-Indië reizen en verloofde mannen die naar Oost-Indië
gaan, raken hun verloofde kwijt en worden in Batavia hoerenlopers, gaan gokken en
krijgen schulden. Of de klucht ooit is opgevoerd, is onbekend.8

De titelpagina van Pieter de Vries, Jan Pietersz: Coen. Gedrukt door François Tetsch, 1762.
Collectie Universiteitsbibliotheek Leiden.

Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat de eerste toneelschrijvers in de kolonies pas aan
het eind van de zeventiende eeuw actief werden. Het feit dat op de schepen van de
VOC en de WIC toneel werd gespeeld, betekent dat er een stimulerend literair klimaat
heerste. Op een reis naar Batavia van een half jaar zal een nieuwe klucht, komedie
of tragedie als welkome afwisseling in het repertoire zijn opgenomen. Toneel was
daarnaast een manier om Nederlandse koloniale leiders te verheerlijken, een situatie
die zowel voor de leider als voor de dichter aantrekkelijk was. Gerard van
Warrendhout, over wie verder niets bekend is, voltooide in 1689 het blijspel Sot en
wijshijd, of de wereld in sijn binnenste. Het blijspel werd geschreven ter ere van de
gouverneur van de provincie Ambon, Robert Padtbrugge.9 Toneel werd in de kolonies
dus ter vermaak, om kritiek te leveren en ter verheerlijking van personen geschreven
en opgevoerd.
De toneelteksten van Pieter de Vries en Laurens Brezee werden gedrukt in 1762,
1763 en 1764. Het is mogelijk dat we te maken hebben met een incidentele productie,
maar het lijkt mij waarschijnlijker dat er veel tekstboekjes verloren zijn gegaan. Zoals
uit de gegevens hierboven blijkt, weten we dat er in de kolonie toneel werd gespeeld,
maar het is een zeldzaamheid als het genre, het onderwerp of de titel van het
opgevoerde toneelstuk bekend is.
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De Bataviase tekstboekjes werden gedrukt door de stadsdrukker François Tetsch,
die actief was van 1760 tot 1773.10 In de Short-Title Catalogue, Netherlands (STCN)
zijn slechts acht titels uit zijn drukkerij te vinden, waaronder dus de drie toneelteksten.
Het is moeilijk te geloven dat hij in dertien jaar slechts acht teksten heeft gedrukt.
De rest van zijn productie moet verloren zijn gegaan. Het aandeel van toneelteksten
is in de overgeleverde productie hoog, wat het waarschijnlijk maakt dat een aanzienlijk
aantal Bataviase toneelteksten is verdwenen.

Circulatie rondom de Bataviase Schouwburg
In 1757 werd de schouwburg van Batavia opgericht na toestemming van de
gouverneur-generaal en de Raad van Indië. Voor de schouwburg werd gebruikgemaakt
van een bestaand pand, namelijk het Heerenlogement aan de Moorsche Gracht.11 Van
de schouwburg of het logement heb ik geen afbeeldingen kunnen vinden. De naam
Moorsche Gracht wordt op de meeste kaarten van Batavia niet genoemd, maar op
een kaart die in 1780 in opdracht van gouverneur-generaal Petrus Albertus van der
Parra werd gemaakt, is de gracht wel aangegeven. Deze bevindt zich in het uiterste
westen van de stad, dicht bij de havenmond, en loopt in het zuiden over in de
Rhinocerosgracht, waar onder andere het weeshuis, het spinhuis en het Chinese
ziekenhuis waren gevestigd. In deze buurt woonden welgestelde Moorse handelaren
afkomstig uit India en het Midden-Oosten.12
Volgens een plattegrond uit 1740 waren in de buurt van de Moorsche Gracht ook
de scheepstimmerwerf van de VOC, het kruithuis en de Chinese scheepswerf
gevestigd.13 Vlakbij was ook 't Vierkant te vinden, een ommuurd plein, waar zich
volgens Jan de Marre zeelui ophielden. 't Vierkant had daarmee volgens De Marre
haast de functie van een schouwburg, want er was altijd veel te zien. De Marre is
lovend over de Moorsche Gracht. Volgens hem is het een luisterrijke straat die de
stad nieuwe glorie geeft.14 We moeten het oordeel van De Marre wel met een korreltje
zout nemen, want zijn beschrijving van de buurt bevindt zich in het lofdicht Batavia,
waarin de stad wordt opgehemeld. Feit is dat in vergelijking met de Amsterdamse
Schouwburg, gevestigd aan de Keizersgracht in een speciaal gebouwd pand, de
schouwburg in Batavia op een minder prestigieuze plaats gevestigd was.
Op de gravure Gezicht op Batavia van Robert Sayer uit 1754 is de Moorsche
Gracht ook te zien. Een uitsnede van de gravure toont de bebouwing aan de gracht.
Dichter bij een afbeelding van de Bataviase schouwburg kunnen we helaas niet
komen.
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Over de oprichting en het functioneren van de schouwburg zijn nog meer gegevens
te vinden. Volgens het Nederlandsch-Indisch plakaatboek werd de vergunning voor
het uitbaten van een schouwburg afgegeven op 29 maart 1757.15 In de Republiek
bleef de oprichting niet onopgemerkt. In 1758 staat het nieuws in de Nederlandsche
jaerboeken. In deze Jaerboeken, gedrukt in Amsterdam, werden sinds 1747 jaarlijks
vermeldenswaardige gebeurtenissen vastgelegd. De schouwburg in Batavia is volgens
deze bron met goedkeuring van de regering van de kolonie opgericht in het Stadsof Heerenlogement, dat al drie jaar bestond. Het logement liep slecht, want in sommige
maanden stond het pand helemaal leeg. De schouwburg werd uitgebaat naar
Nederlands model: eerst was er een tragedie te zien, daarna een klucht. Tussendoor
was er dans:
‘De Hooge Regering van deze Nederlandsche Kolonie, bestaende uit zyne
Excellentie, den Heere Gouverneur Generael, en de Heeren Raden van Nederlandsch
Indien, hebben, te dezer Hoofdplaetse, in het voor omtrent drie jaren aengelegde
Stads Logement, welk tot nog toe een slegt succes heeft gehad, alzoo zomtyds in
geheele maenden niemand in het zelve komt logeren of daer van gebruik maekt, doen
oprichten een Schouwburg, waer in, op de wyze als in Nederland en elders, eerst een
Tooneelstuk, en na het zelve een Klugtspel word vertoond, en tusschen beide gedanst
enz.16’
In de voorwaarden die bij de oprichting werden opgesteld, staat een ander voorbeeld
van hoe de schouwburg naar Nederlands model functioneerde. In artikel drie, ook
opgenomen in de Nederlandsche Jaerboeken, staat: ‘Maendelyks zal aen de
Bataviasche Armen vyfentwintig Ryksdalers worden uitgekeerd.’17 Net als in
Amsterdam, waar de schouwburgopbrengst ten goede kwam aan het weeshuis en het
oudemannenhuis, had de Bataviase schouwburg dus een liefdadigheidsfunctie. Het
financiële succes zal niet heel groot zijn geweest, want al in 1771, slechts veertien
jaar na de oprichting, werd de schouwburg opgeheven en werd het logement
omgevormd tot woonruimte.18
In eerder onderzoek naar het toneel in de Bataviase schouwburg worden steevast
twee opvoeringen genoemd: op 20 juli 1757 een opvoering van Jacoba van Beijeren
van Jan de Marre uit 1735 en op 16 augustus De dood van Willem den Eersten, Prins
van Oranje door Claes Bruin, uit 1721.19 Zuiderweg wijst er weliswaar op dat er
discussie is over de vraag of Jacoba van Beijeren werd opgevoerd tijdens de opening
van de schouwburg op 20 juli 1757, maar dat de opening op die dag plaatsvond, stelt
ze niet ter discussie.20 Deze opvatting gaat terug op een publicatie van Norbertus van
den Berg uit 1880. Ik zelf betwijfel of de opening echt pas vier maanden na de
oprichting van de
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De locatie van de Moorsche Gracht in Batavia. Abram van Krevelt, Plan der stad en 't kasteel
Batavia, 1780. Gravure. Collectie Atlas van Stolk Rotterdam.
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schouwburg in maart plaatsvond. De datum van 20 juli wordt door Van den Berg in
ieder geval niet ondersteund met een bron.21 Waarschijnlijker is dat in het onderzoek
naar het Bataviase toneel niet genoeg rekening gehouden wordt met de mogelijkheid
dat gegevens over de opvoeringen verloren zijn gegaan, met als gevolg dat de
suggestie gewekt wordt dat de eerste voorstelling maar liefst vier maanden na de
oprichting van de schouwburg plaatsvond.
Officieel werd de schouwburg opgericht op 29 maart 1757 en het reglement
bepaalde dat er elke twee weken een voorstelling moest worden opgevoerd. Veel
informatie over toneelvoorstellingen in de kolonies is verloren gegaan. Dat geldt dus
ook voor opvoeringen in de Bataviase schouwburg. De informatie die er is, is vaak
marginaal. In de dagregisters van de VOC, die op het kasteel van Batavia werden
bijgehouden (en die nu digitaal raadpleegbaar zijn), wordt eenmaal over een
voorstelling geschreven. Op dinsdag 8 maart 1757, nog voordat de vergunning voor
de schouwburg officieel werd afgegeven, werd in de marginalia van het dagregister
aangetekend: ‘vertoond men voor de eerste maal op een nieuw opgerigt schouwburg
alhier een romijnse tragedie’.22 Ik heb in de dagregisters verder geen aanwijzingen
voor toneelvoorstellingen in de schouwburg kunnen vinden. Het blijft ook onbekend
welke tragedie er is opgevoerd. Dat er op 8 maart voor het eerst een voorstelling
plaatsvond, betekent dat de schouwburg al in bedrijf was voordat de vergunning op
29 maart werd afgegeven.
Uit de overgeleverde gegevens blijkt dat in de schouwburg vooral
vaderlands-historisch toneel werd opgevoerd. Er verschenen helden als Jacoba van
Beieren en Willem van Oranje op het toneel en ook Jan Pieterszoon Coen maakte
zijn opwachting. Zoals gezegd werd de schouwburg van Batavia naar Nederlands
voorbeeld vormgegeven. Een tragedie of komedie werd gevolgd door een klucht en
de schouwburg had een charitatieve functie. Die praktijken zijn overgenomen van
de eerste schouwburg in de Republiek, de Amsterdamse Schouwburg. De VOC
vervoerde dus niet alleen handelswaar, maar ook toneelteksten en ideeën over hoe
een theater georganiseerd moest zijn.
Dat transport van toneel was geen eenrichtingsverkeer. Toneel uit de Republiek
werd in Batavia opgevoerd, maar Bataviaas toneel werd ook naar de Republiek
gestuurd. Van Pieter de Vries' Apolloos vreugde-feest uit 1763 is het zeker dat het
vrijwel direct naar de Republiek werd verzonden. Ik heb in De maandelykse
Nederlandsche Mercurius van juni 1764 een vermelding gevonden van Apolloos
vreugde-feest.23 In het tijdschrift Schouwburg nieuws trof ik eveneens een artikel aan
over dit stuk. Het blijkt dat het tekstboekje in mei 1764 aankwam in de Republiek:
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zyn wy met de onlangs gerepatrieerde Oost-Indische Comp. Scheepen,
verëerd geworden met het volgende fraaje Toneel-stukje, ontworpen door
den Heer Pieter de Vries, ter gelegenheid van de Blyde Voorstelling van
den Hoog Ed. Heer Petrus Albertus van der Parra tot Gouverneur Generaal
van Neêrlands Indiën, gevierd op Donderdag den 29 September 1763. en
op den Schouwburg van Batavia getoond op Saturdag den 1. October
deszelven jaars, getyteld: Apolloos Vreugdefeest, Groot Divertissement
met Dans- Konst- Vliegwerken en Illuminatien.24
Van het oorlogsspel Jan Pietersz: Coen staat ook vast dat het vrij snel na publicatie
zijn weg naar de Republiek gevonden heeft. In de Naemrol der Nederduitsche
tooneelspellen, een catalogus uit het jaar 1774 van het geveilde toneelbezit van de
Leidenaar Johan van der Marck, vond ik een vermelding van het oorlogsspel samen
met Apolloos vreugde-feest.25 De tekstboekjes werden samen verkocht onder nummer
669, en brachten 6 gulden en 18 stuivers op.26 Allebei de teksten van De Vries waren
dus kort na publicatie al bekend in de Republiek. Of dat ook voor de tekst van Laurens
Brezee gold, heb ik niet kunnen achterhalen, maar de kans bestaat dat ook Loff- ên
vreugde viering snel na publicatie in de Republiek bekend was.
Wie de tekstboekjes van Batavia naar de Republiek stuurde, heb ik niet kunnen
achterhalen. In het geval van Apolloos vreugde-feest, dat in Schouwburg nieuws werd
besproken, is een anonieme inwoner van Batavia verantwoordelijk geweest. De
redactie dankt namelijk ‘den Heer zender voor deszelfs betoonde genegenheid’, maar
noemt hem niet bij naam. Wel schrijft het blad dat ‘den opgang welke onze Boekzaal
der Heeren en Dames, niet alleen in ons Nederland, maar zelfs in andere
Waerelddeelen maakt’, zo nu en dan tot opmerkelijke nieuwtjes leidt.
De Boekzaal werd net als Schouwburg nieuws uitgegeven in Amsterdam door
Johannes Willem Kanneman. De Boekzaal werd blijkbaar ook in Batavia gelezen,
en de persoon die Apolloos vreugde-feest naar Amsterdam stuurde, was lezer van
dat tijdschrift en stuurde daarom de tekst van De Vries naar Kanneman. Tussen
Batavia en de Republiek bestond dus een uitgebreidere uitwisseling van drukwerk
dan alleen van toneelteksten. Tijdschriften uit de Republiek werden in Batavia gelezen.
De Amsterdamse uitgever Kanneman was degene die ruchtbaarheid gaf aan het
Bataviase toneel in de Republiek. Hem mogen we daarom zien als een spil in het
netwerk van nieuws- en toneeluitwisseling tussen Batavia en de Republiek.
Tot nu toe heb ik alleen de Nederlandse toneelcultuur van Batavia besproken,
maar de Amsterdamse opvattingen over de organisatie van toneel reikten verder dan
alleen de Bataviase schouwburg. Nederlanders in Batavia bezochten graag het
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Chinese toneel, de Chinese wajang. De Chinezen waren verplicht heffingen te betalen
over hun toneelvoorstellingen. Daarmee werden het Chinese ziekenhuis en het
oudemannenhuis gefinancierd.27 Het Chinese theater in Batavia werd dus op
institutioneel gebied beïnvloed door Nederlands gedachtegoed: de
liefdadigheidsfunctie van toneel. Die praktijk lijkt overgenomen van de Amsterdamse
Schouwburg, die aldus niet alleen een knooppunt was binnen een Europees
theaternetwerk, maar in een wereldwijd web van toneelculturen.

Tekening van een Chinees straattoneel in Batavia, Jan Brandes, circa 1779-1785. Collectie
Rijksmuseum Amsterdam.

Dat de Nederlanders de Chinezen opdroegen om met hun voorstellingen
zorginstellingen te financieren, zegt veel over de machtsverhoudingen in Batavia.
Het Nederlandse bestuur had in de stad de macht en de Nederlandse cultuur was
dominant. De Aziatische invloed op het Nederlandse toneel was gering. Soms klonken
er Aziatische muziekinstrumenten. Daarnaast kan de aanwezigheid van Javaanse,
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Chinese en Moorse personages in het oorlogsspel en in de vreugdevieringen gezien
worden als Aziatische invloed. Heel handelingsbekwaam zijn deze personages
overigens niet. Ze bevestigen de machtsverhoudingen en de vermeende superioriteit
van de Nederlanders: de Aziatische personages zijn stommen. Ze zeggen niets, ze
hebben geen stem in het koloniale toneel.

Besluit
Het theater in Batavia was nauw verweven met de toneelcultuur van de Republiek.
In de schouwburg van Batavia werden in ieder geval twee uit de Republiek afkomstige
tragedies opgevoerd: Jacoba van Beieren en De dood van Willem den Eersten.
Daarnaast werd volgens het Dagregister van de VOC een Romeinse tragedie
opgevoerd. Welke dat was, is onbekend. De Bataviase schouwburg, die in 1757 werd
opgericht, functioneerde naar Nederlands model. Komedies of tragedies werden
gevolgd door een klucht en de opbrengst kwam ten goede aan de armenzorg. Van
de drie toneelteksten uit Batavia die ik heb gevonden, zijn er zeker twee al snel naar
de Republiek getransporteerd. Wie voor de verzending van de tekstboekjes heeft
zorggedragen, is niet vast te stellen. In de Republiek was Johannes Kanneman
verantwoordelijk voor de publicatie van een nieuwsbericht over Apolloos
vreugde-feest. Zijn tijdschrift Boekzaal werd in Amsterdam uitgegeven, maar tot in
Batavia gelezen. Een van de nummers was aanleiding voor een inwoner van Batavia
het vreugdefeest naar Kanneman te sturen. Vaststaat in ieder geval dat Kanneman
met zijn publicaties een grote rol heeft gespeeld bij de verspreiding van het koloniale
toneel. De Chinese toneelvoorstellingen, die ook populair waren onder de Nederlandse
bevolking van Batavia, vormen de oostelijke tak van het theaternetwerk. Net zoals
in Amsterdam de schouwburgopbrengsten ten goede kwamen aan het weeshuis,
werden in Batavia met de opbrengsten van de Chinese voorstellingen Chinese
liefdadigheidsinstellingen bekostigd. Er lijkt, afgezien van de aanwezigheid van
Javaanse, Moorse en Chinese personages en het klinken van Aziatische muziek, van
Aziatische invloed op het Nederlandse toneel weinig sprake te zijn geweest. Of we
in het geval van de personages van invloed mogen spreken, is twijfelachtig: de
stomme personages hebben namelijk niet eens een stem.
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Maar een spookhistorie
Contemporaine critici over Louis Couperus' De stille kracht
Ruben Vanden Berghe
De lezers van De Telegraaf stuitten in de kolommen van de avondeditie van 21
december 1900 op twee opmerkelijke polemische inzendingen.1 De pennentwist in
kwestie voltrok zich tussen de Leidse hoogleraar Jan ten Brink en de heer W. Bosch;
het onderwerp betrof Couperus' jongste roman De stille kracht. De Indische roman
was in november verschenen bij L.J. Veen, maar was eerder dat najaar al te lezen in
twee afleveringen in De Gids. Het geschil tussen Bosch en Ten Brink werd ook
opgemerkt in het spiritistische tijdschrift Het toekomstig leven: ‘Beide kampioenen
zijn het eens over de groote letterkundige waarde van dezen Indischen roman,’ meldt
een journalist van het in bovennatuurlijke verschijnselen gespecialiseerde blad, ‘maar
verschillen in waardeering der Stille of Psychische kracht’.2 In een eerdere recensie
had professor Ten Brink namelijk gewag gemaakt van de onwaarschijnlijke vliegende
stenen en het ‘uitgulpen van vermiljoenrood sirih-speeksel’ in de roman van Couperus,
en hij interpreteerde die fenomenen als ‘boosaardige wraaknemingen en plagerijen
der Javanen’.3 De heer Bosch werpt zich daarentegen op als autoriteit op het gebied
van spiritisme en vindt Ten Brinks ontkenning van de mystieke krachten van Java
bijgevolg stuitend:
Nu is het juist de fout van het groote publiek, dat geen kwakzalver-toeren
van echte verschijnselen weet te onderscheiden, dat iedere leek, en
daaronder reken ik ook mijn ouden vriend van Batavia, Dr. Jan ten Brink,
vermeent dat zij, al maakten zij ook nooit een studie van de zaak, geroepen
zijn om hun oordeel te geven, en nog wel een afkeurend oordeel, over een
zaak, ik herhaal het, die zij niet kennen.4
Bosch claimt dat alle gebeurtenissen in de roman teruggaan op waargebeurde feiten,
met inbegrip van het ‘mysterieuze steenenwerpen en siriespuwen’, als voorbeelden
van bovennatuurlijke fenomenen. Daarbovenop laakt hij Ten Brinks interpretatie als
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tekenend voor het breed uitgedragen wantrouwen waarop de populaire studie van
het spiritisme doorgaans onthaald wordt: ‘Wie nog gelooft dat dit steenenwerpen en
siriespuwen van regenten of hadjies afhankelijk is, die is met zijn tijd niet meegegaan’.
De uiteindelijke reactie van Ten Brink is op zijn minst laconiek te noemen:
Wat de zaak zelf betreft, mijn oude vriend, W. Bosch, gaat uit van de
stelling, dat men het spiritisme - met welk verschijnsel mijn artikel over
Couperus' roman niets te maken heeft - moet bestudeeren. Niemand mag
zonder studie oordeel vellen over tafeldans, spiritisme, geheime krachten
of stille krachten - anders gaat men niet met zijn tijd mee. Ik zou - als dit
alles juist ware - liever niet met zulk een tijd meegaan.5

Omslag van Louis Couperus, De stille kracht (1900).

Het bovenstaande geschil kunnen we als exemplarisch beschouwen voor hoe twee
individuen op de drempel van de twintigste eeuw de roman De stille kracht benaderen
vanuit de eigen positie in de literaire ruimte. De Leidse letterkundige Ten Brink
ontwaart in Couperus' ‘zonnig meesterstuk’ een reflectie op het Nederlandse koloniale
bewind op Java. De occultist Bosch daarentegen plaatst de roman binnen de dan zeer
modieuze mystiek en beroept zich op zijn ‘studie van het spiritisme’.6
In wat volgt werp ik een licht op verschillende recensies en gepubliceerde
lezersreacties op De stille kracht uit 1900 en 1901. Op die manier beoog ik een
bescheiden inkijk te geven in de uiteenlopende literatuuropvattingen en poëticale
posities van de toenmalige kri-
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tiek. Het is natuurlijk niet mogelijk om de verwachtingspatronen van de gemiddelde
fin de siècle cultuurconsument op een overtuigende manier te reconstrueren; evenmin
is het geoorloofd de diversiteit van de gehele literaire ruimte omstreeks 1900 te
reduceren tot enkele essentiële literatuuropvattingen. In dat opzicht is het dan ook
belangrijk de opzet van deze bijdrage te nuanceren, aangezien deze zich slechts richt
op een handvol gepubliceerde recensies. Op basis van die bronnen is het niettemin
mogelijk een impressie te krijgen van zowel de verschillen als enkele tendensen zoals
die zich voordeden in de literaire kritiek aan het begin van de twintigste eeuw. Het
scala aan stemmen dat ik met andere woorden nu aan het woord zal laten, vormt zo
een bescheiden dwarsdoorsnede7 van het literaire veld anno 1900.
In dit artikel belicht ik drie Nederlandse recensenten en verschillende recensies
en reacties uit Nederlands-Indische periodieken. Meer bepaald behandel ik de
recensies van W.G. van Nouhuys, oorspronkelijk uit Het Vaderland (november 1900);
van Frits Lapidoth uit Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift (1900), en van Lodewijk
van Deyssel, oorspronkelijk uit het Tweemaandelijksch Tijdschrift (1901). Daarnaast
laat ik enkele recensenten en lezers van de Indische pers aan het woord, uit bladen
als De Locomotief en De Sumatra Post. Willem Gerard van Nouhuys (1854-1914)
was een Nederlandse criticus en toneelschrijver, die verbonden was aan verschillende
bladen zoals De Nederlandsche Spectator en Het Vaderland. Samen met Cyriel
Buysse en Louis Couperus stichtte hij in 1903 het maandblad Groot Nederland. De
hier behandelde recensie van zijn hand is gelicht uit de Haagse avondkrant Het
Vaderland, een progressief-liberaal blad en lange tijd een van de meest vooraanstaande
kranten van Nederland.8 Ook romanschrijver en recensent Frits Lapidoth (1861-1932)
was lange tijd verbonden aan Het Vaderland, maar hij was als redacteur ook
verantwoordelijk voor Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Als echtgenoot van
dichteres Hélène Swarth was Lapidoth in zeker opzicht verbonden met de groep van
de Tachtigers. Wat hij met die dichtersbeweging deelde, was voornamelijk de ‘in de
mode zijnde belangstelling voor spiritisme en zwarte kunst’.9 Een veel prominenter
figuur uit de kring rond De Nieuwe Gids was dan weer de eigenzinnige Lodewijk
van Deyssel (1864-1952), een pseudoniem van Karel Lodewijk Alberdingk Thijm.
Zijn naam wordt vaak in verband gebracht met het artistieke individualisme van de
Tachtigers, maar ook al vroeg met het op Franse leest geschoeide naturalisme.
Daarnaast stond hij bekend als een gevreesde recensent, wiens recensies of lyrische
kunststukjes of vernietigende scheldpartijen konden zijn.10 Via deze drie recensenten
en de koloniale stemmen uit de Indische bladen zal ik pogen een beeld te reconstrueren
van het literairkritische landschap rond de eeuwwisseling.
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Verboden vruchten, crowdpleasing en knaleffecten
Als Couperus van zijn uitgever L.J. Veen enkele niet nader genoemde kritieken op
de voorpublicatie van De stille kracht in De Gids krijgt toegezonden, reageert de
Haagse auteur vanuit Nice vrij opgetogen: ‘Dank voor de kritieken; de Indische
roman schijnt nog al genade te vinden’.11 In zowel de Nederlandse als de
Nederlands-Indische pers klinken niettemin ook enkele minder genadevolle stemmen.
De terugkerende elementen in de eigentijdse kritieken kunnen we beter begrijpen
als we De stille kracht in de context van de Indische roman plaatsen.
In de laatste decennia van de negentiende eeuw droegen auteurs als Maurits (P.A.
Daum), Augusta de Wit en Henri Borel met talloze werken bij aan het groeiende
aanbod van Indische literatuur. Uit de contemporaine literatuurkritiek kunnen we
opmaken dat dat grotere aanbod beantwoordde aan een toenemende belangstelling
voor Indië bij het Nederlandse lezerspubliek. Rondom die Indische romans hing wat
Jacqueline Bel een ‘oh-la-la-sfeertje’ noemt.12 Het beeld van de Indische roman dat
toen domineerde, was er een van losse zeden, pikante beschrijvingen en cynisme.
Daarmee zou de Indische roman haaks gestaan hebben op het gangbare brave
idealisme in het preutse Holland. Tegelijk zouden die factoren juist de
aantrekkingskracht van deze romans uitgemaakt hebben. In de receptie van De stille
kracht komt het morele verval van de Indische roman zeker ter sprake. Sterker nog,
de bovenmatige zinnelijkheid van de personages Léonie van Oudijck, de
residentsvrouw, en de verleidelijke Addy vormen meermaals het voornaamste
bezwaar.
In Elsevier's Geïllustreerd Maandblad noemt Frits Lapidoth de schandalige
beschrijvingen van deze twee personages de enige fout in een overigens smetteloos
werk: hij heeft het dan over de ‘buiten alle verhouding uitvoerige typeering van dit
afschuwelijke vampyr-wijf’, dat ‘doet denken aan opbieden, voor den
vermaaklezenden verboden-vruchten-snapper, tegen “piquante” fransche en dito
nieuwe Nederlandse romans’.13 Lapidoth spreekt hier in de eerste plaats van een
compositorische fout: de bezwaarlijke passages zouden veel te lang zijn. Uit zijn
kritiek blijkt toch ook een morele afkeer van de onzedelijke materie, die hij afdoet
als een lage vorm van crowdpleasing. Hiermee lijkt Lapidoth te bevestigen dat er
een verband was tussen de pikante aard van de Indische roman en de grote populariteit
van het genre.14 Ook in Het Vaderland noemt Van Nouhuys de zedeloze zinnelijkheid
van Léonie en ‘den bruine verleider Addy’ als het voornaamste struikelblok: ‘Er is
een te lang vertoeven in deze atmosfeer van zinnelijkheid,’ zegt Van Nouhuys, wat
‘daardoor weerzin wekt’.15 Voor Van Nouhuys staat de morele autoriteit van de auteur
op het spel:
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‘De verliefdheid van Léonie en al wat vrouw is op Addy, mag niet gaan lijken op
een bizonder welbehagen van den schrijver zelven in Addy. En daarvoor bestaat
werkelijk gevaar als hij zooveel aandacht besteedt aan zijn fyzieke voortreffelijkheden
en bekoring’.16
Het is wellicht niet verwonderlijk dat de roman in Nederlands-Indië overwegend
slecht ontvangen werd. Ook hier richtten de critici hun pijlen voornamelijk op de
pikante passages. Pieter Brooshooft, hoofdredacteur van De Locomotief, is niet
gelukkig met het effectbejag van Couperus, dat hij in verband brengt met Bas Veth,
van wie een hoofdstuk uit zijn kritische en omstreden Het leven in Nederlandsch-Indië
eerder dat jaar ook in De Gids was verschenen:17
Is het voor een Couperus niet min, zich zóó tot bondgenoot te maken van
een Bas Veth in onware voorstelling van de Indische toestanden, in
sensatiekoorts, in effektbejag? Welk een epidemie is er toch uitgebroken
ook onder onze beste schrijvers? Kunnen zij het niet meer doen zonder te
werken op de seksueele driften hunner lezers en lezeressen?18
Waar Brooshooft zich stoort aan de ‘dolken der banaliteit’ en de slechte smaak,
waarvan het personage Léonie getuigt, verwijt een andere recensent in De locomotief
Couperus de lust ‘tot knaleffecten’.19 Het moreel verwerpelijke gedrag van de
residentsvrouw en de andere kolonialen wordt hier opgevat als directe kritiek op het
koloniale bewind. Dat Couperus' personages terug te voeren zouden zijn op werkelijke
personen in de koloniale elite, lijkt daarbij telkens aangenomen te worden. Het is
dan ook uitgaande van de premisse van waarachtigheid, dat deze recensent de kritiek
van de roman probeert te weerleggen: Couperus' portret van die elite is volstrekt
onterecht, want ‘[z]oo'n residentsvrouw is niet bestaanbaar’.20 In een brief van een
dame gepubliceerd in het Bataviaasch Nieuwsblad, en vervolgens ook in De Sumatra
Post en Het nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indië, keert dezelfde bezorgdheid
omtrent waarachtigheid en representatie van zeden terug:
Wij, Indiërs, hebben een slechten naam in Holland. Men meent daar,
afgaande op de boeken van Maurits en andere schrijvers van
pornographische Indische romans en novellen, dat de liederlijkheid hier
ten troon is gezeten. Hij die ook het Haagsche in al zijn schakeeringen
kent, moet weten dat hier zedelijker wordt geleefd dan in de groote steden
van Europa, die van Holland niet uitgesloten.21
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Willem Gerard vn Nouhuys, door J.Th. Toorop, z.j. Collectie Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie.

Waarna zij haar brief afsluit met een fikse draai om de oren gericht aan de auteur:
‘Foei, mijnheer Couperus, for shame!’.22
In het eerste deel van de zevende jaargang (1901) van het Tweemaandelijksch
Tijdschrift doet Lodewijk van Deyssel zijn zegje over De stille kracht, in een
bespreking die later werd gebundeld in Verzamelde opstellen VII, en waarvan het
afwijkende handschrift door Reijnders is uitgegeven en toegelicht.23 In de recensie
beschouwt Van Deyssel Couperus' twee meest recente romans, Langs lijnen van
geleidelijkheid en De stille kracht, die beide waren voorgepubliceerd in De Gids,
gevolgd door een vergelijkende beoordeling van de roman Getrouwd door G. van
Hulzen. De tekst is geschreven begin januari 1901, en is uitgesproken vernietigend,
al moet het een en ander geïnterpreteerd worden in het licht van de bijzondere houding
die Van Deyssel tegenover Couperus had aangenomen. Die verhouding is uitvoerig
gedocumenteerd, en getuigt van een hevige maar wispelturige bezetenheid van de
eerste voor de tweede.24 Reijnders beschrijft hoe in het manuscript van de recensie
enkele passages terug te vinden zijn die in de uiteindelijke publicatie zijn weggelaten.
Zo kunnen we bij Reijnders lezen dat Van Deyssel enkele gemene sneren aan het
adres van De Gids heeft laten vallen.
Opmerkelijk genoeg is de buitensporige zinnelijkheid van Léonie van Oudijck
een van de weinige aspecten van de roman die Van Deyssel wél bevallen. Hij stoort
zich helemaal niet aan de onzedelijke beschrijvingen van mevrouw Van Oudijck.
Sterker nog, met veel plezier merkt hij op dat Couperus in een bijdrage aan De Gids
iets meedeelt ‘omtrent een lichaams-deel-dat-men-niet-noemt van Mevrouw Van
Oudijck, een zijner romanfiguren, die zich in haar badkamer ophoudt’.25 Dat het
spektakel
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van ‘de onderbuik van Mevrouw Van Oudijck’ een pagina deelt met het duffe
stadsrealisme van enkele mindere auteurs, vindt Van Deyssel enorm vermakelijk:
‘de herinnering aan dát spektakel zal tot aan mijn laatste ademhaling voor mij de
lasten van het aardsche leven verlichten’.26 Van Deyssel heeft niet veel op met de
duffe literatuur die in De Gids gepubliceerd wordt, en de vrij pikante passages uit
enkele afleveringen van De stille kracht ervaart hij dan ook als een frisse wind. Dit
kunnen we verbinden met Van Deyssels eigenzinnige opvattingen over hoe ver een
literair auteur mag gaan in het verkennen van de grenzen van de zedelijkheid. De
sensitivistische kunst zoals Van Deyssel die voor ogen heeft, heeft als doel het doen
voelen, en dat voelen staat boven moraal en wet: in een poëticale tekst heeft Van
Deyssel het over ‘het boven-zedelijk gevoelen’, waarbij er voor hem ‘geen beperkende
wetten zijn nu ik mijn voldoening eerst vind in dingen boven de wet’.27

‘Wat is er van de Stille Kracht?’

Portret van Jan ten Brink. Collectie Rijksmuseum Amsterdam.

Als inleiding haalde ik de pennentwist aan tussen de heren Bosch en Ten Brink,
die er ieder een eigen lectuur opna hielden wat betreft het motief van de stille kracht.
De geheimzinnige verschijningen in de roman worden door verschillende lezers op
een heel eigen manier geïnterpreteerd, wat een journalist van het Toekomstig leven
bracht tot de vraag: ‘Wat is er van de Stille Kracht?’. Nemen we de interpretaties
van Bosch en Ten Brink als twee uitersten, dan kunnen we de verschillende
recensenten situeren ten opzichte van deze twee polen.
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De recensie van Lapidoth bijvoorbeeld begint met een uitgebreide reflectie op de
‘Woordkunstenaar’ en zijn taak om de Javaan met ‘Liefde’ tegemoet te treden. In
die sensitieve
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ontmoeting tussen kunstenaar en Javaan zou ‘het Mysterie van den Oosterling’ zich
laten kennen:
Hij [Couperus], de uiterst sensitieve, heeft bespeurd dat er niet enkel was
berusting en inertie onder de gehoorzamen aan Nederland's bewind, dat
de onderdrukten nog in zich hebben een kracht, een stille kracht, waar
tegenover de Westerling staat als volslagen onbeholpene. [...] Dàt heeft
Couperus gevoeld en trachten uit te beelden in zijn nieuwen roman: - dat
ongenaakbare, dat voor eeuwig vreemde en voor eeuwig Oostersche, dat
misschien bestemd is het gansche Westen te overleven om der wereld eene
nieuwe, veel dieper wortelende beschaving te brengen.28
Lapidoth spreekt dan ook van een ‘niet te vergeten teleurstelling’ als de lezer beseft
dat de stille kracht geen manifestatie van het oriëntaalse, bovennatuurlijke mysterie
betreft. Hij stelt vast dat het bij Couperus slechts een ‘spookhistorie’ betreft: een
banaal griezelverhaal zoals er blijkbaar meerdere de ronde deden. Wat Lapidoth dan
wel weer waardeert, is dat Couperus de spookhistorie in verband brengt met de
subtiele weerstand van de lokale bevolking tegen het koloniale bewind. De kunst
van de mystieke schriftuur moet hier volgens Lapidoth het onderspit delven tegen
een geslaagde registratie van het ‘onoverwinbaar stil verzet’ van de Javanen tegen
het koloniale bewind.29
Het verband tussen de mystieke kracht en de koloniale realiteit wordt dan weer
sterk genuanceerd in een recensie uit De Locomotief.30 De idee van een geheime
kracht die zich manifesteert in zowel de natuur als de Javaanse bevolking, is op zich
‘zeer juist’, en het was onvermijdelijk dat ‘[e]en gevoelsmensch als Louis Couperus'
deze aanvoelde. De recensent struikelt echter over het mogelijke verband tussen deze
mysterieuze weerstand - ‘een smeulende vulkaan’ - en ‘de allervuilste intrigues’ die
zich onder de kolonialen voordoen:
Is v. Oudijck een symbool voor onze macht in Indië? Zou dan ook onze
macht over Indië ten slotte door die stille kracht gebroken worden? Neen,
ik geloof het niet. Waarschijnlijk heeft Couperus dit ook niet bedoeld,
maar men zou er de vraag uit af kunnen leiden.31
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Daartegenover staat Van Nouhuys, die overtuigd is van het verband tussen die twee
gegevens. Hij leest de geheimzinnige daden in de roman als vormen van stil verzet.
De mysterieuze weerstand leest hij ook in de mystieke natuurbeschrijvingen, in
bijvoorbeeld de manier waarop het klimaat inhakt op de resident Van Oudijck:
De stille kracht openbaart zich in wisselende vormen, in allerlei werkingen.
Van Oudijck staart zij aan uit de oogen van den gewantrouwden,
zwijgenden regent, geheimzinnig in zijn naam van heiligheid. [...] Ze
bedreigt hem in het klimaat, dat op den duur zijn krachtige fyziek aantast,
hem prikkelbaar maakt en zijn weerbaarheid sloopt. Ze kwelt en sart hem
door de geheimzinnige daden der bevolking, met welke hij in botsing
komt, geheimzinnigheden, die al zijn huisgenooten op de vlucht drijven
en hem tijdelijk alleen doen leven met zijn onzichtbaren vijand.32
De meest gevatte lezing, althans vanuit recentere opvattingen over De stille kracht,
vinden we bij de Nederlands-Indische recensent Knottenbelt in De locomotief.33
Knottenbelt richt zijn kritiek op de recensenten die zich blindstaren op de occulte
motieven, terwijl in zijn lezing Couperus helemaal niet zou geloven in de werking
van bovennatuurlijke krachten:
[Couperus] doet wel degelik uitkomen dat 'n hadjie, die door 't geheele
werk op krietieke momenten tevoorschijn komt en nog op 't allerlaatste
bij de Mekkagangers de gewezen resiedent uitlacht, schuld aan alles heeft.
De stille kracht die Couperus beschrijft, is 't verzet dat verborgen ligt achter
de onderworpenheid van de Javaan. En dit wilde hij met zijn boek zeggen:
al is 'n ambtenaar volgens europese begrippen nòch zo braaf nòch zo edel,
nòch zo goed, hij kàn de inlanders niet voldoen omdat hij hen niet kent,
niet begrijpt en niet weet wát ze verlangen.34
Knottenbelt beschouwt de neergang van de resident niet als het resultaat van ‘vijandig
gegoochel’, maar als de onvermijdelijke uitkomst van het wederzijdse onbegrip
tussen de lokale bevolking en de resident als vertegenwoordiger van de westerse
cultuur. Daarbij gaat hij zover de intrige te interpreteren als een ‘strijd tussen de
Westerse en Oosterse moraal, waarbij de westerse, als zijnde opgedrongen, natuurlik
verliezen moet, al heeft ze ook de macht in handen’.35 Dat Couperus daarbij ook
melding maakt van een tafeldans, vindt hij volstrekt gepast als beeld van het
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naïeve bijgeloof van vele kolonialen, ‘want immers, iedere pas uitgekomen
vreemdeling treft 't als iets biezonders, dat hier zoveel aan de tafeldans gedaan wordt
en dat mensen er aan gelòven’. De spiritistische episoden functioneren dan niet als
een evocatie van bovennatuurlijke waarheden, maar als een saillant detail in het
portret dat Couperus schetst van de koloniale Nederlanders.

‘Symbolistiesch-mystiesch kruiderijtje’
Van weerstand tegen het koloniale bestel vinden we ten slotte niks terug in de lectuur
van Lodewijk Van Deyssel. Wat als eerste opvalt aan deze recensie, is dat Van
Deyssel - in tegenstelling tot Lapidoth en Van Nouhuys - nergens de thematiek van
de vijandigheid tussen Javanen en Nederlanders noemt. Een overhaaste conclusie
zou misschien kunnen inhouden dat Van Deyssel niet voldoende vertrouwd was met
de koloniale kwestie. In dit geval lijkt het aannemelijker dat zijn strenge,
autonomistische literatuuropvattingen zijn waardering van de roman in de weg staan.
Van Deyssel toetst De stille kracht namelijk aan zijn eigenzinnige poëtica. Uit de
eerder aangehaalde scheldkritiek spreekt bovendien de wispelturige houding van
Van Deyssel tegenover zijn concurrent Couperus. Eerder had Van Deyssel een roman
als Eline Vere als een meesterwerk en grote kunst bestempeld.36 De twee huidige
romans van Couperus, Langs lijnen van geleidelijkheid en De stille kracht, rekent
hij hier tot een groep recente teleurstellingen.
Het grootste struikelblok voor Van Deyssel wordt gevormd door de zogenaamde
mystieke episoden. Hier lijkt hij iets te beweren dat correspondeert met de kritiek
van Lapidoth: de bovennatuurlijke elementen in de roman schieten tekort als
uitwerkingen van oosterse mystiek, maar worden juist meegedeeld als een ordinaire
spookhistorie. Van Deyssel spreekt van een ‘symbolistiesch-mystiesch elementje’,
dat wel modieus is, maar slecht is uitgewerkt:
De blik, waarmede de wereld wordt bekeken, de innigheids- en
krachtsgraad van het waarnemingsvermogen, is juist de gemiddelde blik
van den globetrotter en pensionbewoner-met-lektuur [...] en het
symbolistiesch-mystiesch kruiderijtje, dat er bij komt, is niet anders dan
hetgeen de gemiddelde mensch-met-loisirs aan begrip meê neemt uit zijn
lektuur van hedendaagsche boeken en zijn bezoeken aan
schilderijen-exposities.37
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Vervolgens verwijt hij de roman een ‘tam en mat realisme’. Dit valt te begrijpen als
het tegendeel van de ‘innigheids- en krachtsgraad van het waarnemingsvermogen’,
die goede literatuur typeert. Van Deyssels opmerkingen over de mystiek in De stille
kracht moeten we situeren in de ontwikkeling van zijn poëticale opvattingen zoals
die zich voltrok in de laatste twee decennia van de negentiende en het begin van de
twintigste eeuw. In het in 1886 gepubliceerde opstel ‘Over literatuur’ introduceert
Van Deyssel zijn ideeën omtrent het Sensitivisme, een sterk zintuiglijke en op
stemmings- en woordkunst gerichte literatuuropvatting gebaseerd op het naturalisme
van Zola.38 In de loop van de jaren negentig zou Van Deyssel in zijn sensatiegerichte
poëtica steeds meer afstand nemen van het naturalisme ten gunste van verschillende
neo-mystieke invloeden. In deze periode uit Van Deyssel dan ook zijn bewondering
voor onder andere de sensitivistische poëzie van Herman Gorters Verzen (1981) en
voor het werk van de Belgische symbolist en Nobelprijswinnaar Maurice
Maeterlinck.39 Zijn ervaringsgerichte literatuuropvattingen zijn zich dan steeds meer
gaan richten op de gewaarwording van het bovenzintuiglijke.

Lodewijk van Deyssel. Collectie Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

‘Kunst is op zich zelve iets mystieks’, zou Van Deyssel zich na de eeuwwisseling
laten ontvallen.40 Die hoogste kunstvorm bestaat volgens hem dan uit de literaire
neerslag van een hogere levenswaarheid, als het resultaat van de doorvoelde extase
van de auteur.41 Die literatuur neemt dan de vorm aan van een geïntensiveerde
woordkunst, waarbij waarneming en verbeelding bij de auteur hand in hand gaan om
immanent-transcendente ervaringen, of in zijn woorden ‘bizondere “toestanden,” of
“gesteldheden van den geest”’, aan de lezer over te brengen.42 Het is tegenover dit
‘divien realisme’ dat Van Deyssels teleurstelling in Couperus' ‘tam en mat realisme’
zich laat kennen. De uitwerking van de mystieke episodes
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in De stille kracht - het siri-spuwen en het stenen gooien - beantwoordt volgens Van
Deyssel niet aan deze kunstopvatting: het ontbreekt Couperus aan ‘geheimzinnige’
ervaring. Niet toevallig voert Van Deyssel het werk van Edgar Allan Poe en
Maeterlinck op als voorbeelden van schrijvers die wél die mystieke schriftuur
beheersen.43 In dat opzicht beschouwt Van Deyssel De stille kracht als mystieke
roman grandioos mislukt, en dat lijkt hij te betreuren. Dat het motief van ‘de stille
kracht’ ook functioneert als reflectie op de koloniale realiteit laat hij daarbij helemaal
links liggen. Op basis van zijn eigen poëticale project komt Van Deyssel ten slotte
tot de conclusie dat het latere werk van Couperus niet kan tippen aan zijn eerdere
meesterwerken, zoals Eline Vere, Extaze en Noodlot.44 Toch kan men niet ontkennen
dat mogelijk enige jalousie de métier meespeelt als Van Deyssel het volgende verdict
over het gehele oeuvre van de Haagse schrijver uitspreekt:
Ik weet zeker dat als over honderd jaar iemant met verstand van Literatuur
in Nederland de geschiedenis van dézen tijd zal schrijven, hij zal schrijven
dat er ook nog een mindere-rangsche feuilleton- of romanschrijver,
genaamd Couperus, leefde, die in zijn jeugd echter wel wat goeds heeft
gemaakt. En nu wil ik eens het genoegen hebben dat nu reeds te zeggen.45
Van Deyssels zelfverzekerde scheldkritiek ten spijt, heeft het oeuvre van Louis
Couperus, en De stille kracht in het bijzonder, zijn plaats in de literatuurgeschiedenis
weten te veroveren. In de hierboven aangehaalde recensies laat Couperus' Indische
roman zich kennen als een rijke tekst, die verschillende paradigma's en fin de
siècle-thema's lijkt te raken. Dat heel wat lezers zich de sensuele uitspattingen van
Léonie van Oudijck aantrokken, kunnen we opvatten als een confrontatie van een
idealistische literatuuropvatting met een nogal realistisch-ontluisterende tekst.
Bepaalde ‘vooroordelen’ en verwachtingen die zijn gevormd omtrent het ‘genre’ van
de Indische roman, lijken bovendien het oordeel omtrent De stille kracht te kleuren.
Die vooroordelen waren doorgaans een doorn in het oog van de koloniale
Nederlanders, die de noodzaak voelden zich te verdedigen tegen dit soort ‘framing’.
De aanspraak van waarachtigheid wordt dan ook dikwijls aangekaart. Niettemin
wordt De stille kracht meermaals verbonden met de dan modieuze neo-mystiek: de
stille kracht wordt dan gelezen als (een poging tot) de verbeelding van transcendentale
ervaringsfeiten. De vraag die zich bijgevolg aandient, is in hoeverre die mystieke
gevoeligheid, waarvan het werk zou getuigen, het kritische portret van de Nederlandse
kolonialen uitsluit of juist versterkt. In dat opzicht heeft de vraag: wat is er aan van
de stille kracht, nog steeds niets aan relevantie ingeboet.
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Onrustig is ons hart
Een Indische roman van Diet Kramer
Janneke van der Veer
Een blijmoedigen roman over Indië schrijven, zooals haar gevraagd werd,
schrikt de schrijfster af, daar zij nauwelijks iets van het specifieke Indische
leven zegt te kennen. Ieder eiland, iedere plaats in de tropen heeft een
geheel eigen leven en een universeele roman, over het leven in de tropen
is een taak waartegen de schrijfster zich niet opgewassen zegt te vinden.
De kennis van Indië strekt zich verder uit dan eenige geografische en
topografische kennis, en slechts na langdurige studie en langdurig verblijf
zal men iets kunnen verkennen van wat men het leven in Indië noemt.1
Uit dit citaat in het dagblad Het Vaderland van 23 april 1937 naar aanleiding van
een lezing van de schrijfster in de Pulchri Studio in Den Haag blijkt dat Diet Kramer
zich destijds onvoldoende toegerust voelde om een roman over Nederlands-Indië te
schrijven. Uit een interview in het jongerentijdschrift Contact van mei 1937 blijkt
eenzelfde mening. Hierin vertelt ze dat ze nog te kort in Indië woont en zich daarom
niet bevoegd voelt een Indische roman te schrijven. Daarbij vindt ze dat degene die
over Indië schrijft, een verantwoordelijke taak op zich neemt:
Natuurlijk kan men een verhaal zich in Indië laten afspelen, maar wanneer
een auteur werkelijk Indische toestanden wil beschrijven, dan moet hij
daarvoor het land door en door kennen, minstens één inlandse taal machtig
zijn, de nodige standaardwerken over politiek en economie doorgewerkt
hebben en op de hoogte zijn van de zeden en gewoonten van den inlander,
enz. enz. Indische romans, geschreven door hen, die dit programma niet
hebben afgewerkt, dragen in de regel niet bij tot het geven van een juist
beeld van het land, dat toch zeker onze aandacht meer dan waard is. Maar
al te vaak wordt Indië voorgesteld als een oord van verschrikkingen, welks
enige aantrekkelijkheid is, dat men er carrière kan - beter gezegd: kòn maken. Welke onaangename kennis Indië (als elk ander land!) ongetwijfeld
heeft, de schoonheid van de natuur kan men echter niet genoeg bezingen.2

Indische Letteren. Jaargang 34

246

Portret van Diet Kramer (1907-1965), opgenomen in een folder over Onrustig is ons hart, 1939.
Familiearchief.

Ook anderen hadden twijfels of Diet Kramer al een in Indië spelende roman zou
kunnen schrijven. De auteur van het artikel ‘Waarom nog zoo weinig Goede Boeken
over het Meisjesleven in Indie?’ in Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië
van 10 augustus 1938 vroeg zich bijvoorbeeld af of er van Diet Kramer, van wie zij
wist dat die op dat moment woonachtig was in Indië, binnenkort voor de Indische
meisjes een boek te verwachten was over de ‘Sturm und Drangperiode’. Maar, stelt
zij, Diet Kramer is te kort hier aanwezig, ‘hoewel ze indirect door den werkkring
van haar man als directeur van een Lyceum contact heeft met de jeugd zoo tusschen
16 en 20’.3
Op grond van deze uitspraken lag het in 1937 niet voor de hand dat Diet Kramer
op korte termijn een Indische roman zou publiceren. Toch moet ze toen al met de
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gedachte hebben gespeeld om dat wel te doen, of misschien was ze er zelfs al mee
bezig. In december 1938 kwam ze ermee naar buiten, wederom in een interview in
Contact. Ze noemt het daarin een ‘groot geheim’, waarvan alleen de uitgever nog
weet. Over de inhoud vertelt ze dat het een roman over jonge mensen is, die op een
onderneming speelt. Het is de bedoeling dat het boek begin 1939 zal verschijnen.4
En inderdaad verscheen in november 1939 van Diet Kramer een in
Nederlands-Indië spelende roman, getiteld Onrustig is ons hart. Dit was echter niet
een roman over jongeren, zoals ze had aangekondigd, maar een roman over een
gescheiden vrouw van midden dertig, die twee hotels op Java leidt en daarnaast de
zorg heeft voor haar vier opgroeiende kinderen. Voor zover bekend is er ook nooit
een op een onderneming spelende roman van Diet Kramer over jonge mensen
verschenen.

Beknopte levensbeschrijving
Dina Maria Kramer, zoals Diet Kramer voluit heet, werd op 25 april 1907 geboren
in Amsterdam. Ze groeide op als jongste van zes kinderen in een Nederlands-hervormd
middenstandsgezin. Haar vader was de zoon van een turfschipper uit Meppel en haar
moeder was de dochter van een wagenmaker uit Leusden. Toen die twee elkaar
ontmoetten, werkte Pauwel Hendrik Kramer (1866-1927) bij een kruidenier in de
Leidsestraat in Amsterdam en was Jacoba Ipenburg (1867-1949) dienstmeisje. Hun
ambities reikten echter verder. Door hard te werken en spaarzaam te leven konden
ze op zeker moment een eigen drogisterij beginnen. De drang om vooruit te komen
brachten ze ook over op hun kinderen. Die volgden bijvoorbeeld na de lagere school
allemaal voortgezet onderwijs. Zo ging Zus, zoals Diet thuis werd genoemd, naar de
driejarige hbs en vervolgens naar de Literair-Economische School - de latere hbs-A
- waarbij overigens niet duidelijk is of ze die met een diploma heeft verlaten. Na
haar schooltijd werkte ze korte tijd op een kantoor en bij enkele uitgeverijen.
Daarnaast volgde ze cursussen op het gebied van (kunst)geschiedenis, literatuur en
muziek.
Verhaaltjes schrijven deed Diet Kramer van jongs af aan. In 1924, toen ze nog op
school zat, debuteerde ze al in De Telegraaf met een schetsje, getiteld ‘Camielke’.
Daarna namen tijdschriften als Opgang en Opwaartsche Wegen schetsen van haar
op. Daar bleef het niet bij. Ze begon ook boeken te schrijven. Haar eerste
meisjesroman, Stans van de Vijf-jarige, verscheen in 1927. Ze was toen pas 20 jaar.
Haar tweede meisjesboek, Ons Honk (1928), werd door uitgeverij Van Holkema &
Warendorf opgenomen in de reeks Bekroonde Boeken. Hierna besloot ze definitief
schrijfster te worden.
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Dat ze haar schrijverschap serieus nam, blijkt onder meer uit de Memorie van
Successie die in augustus 1928 is opgemaakt in verband met de nalatenschap van
haar vader. In het overzicht van erfgenamen staat Diet Kramer vermeld als
‘schrijfster’, een beroepsvermelding die ze zelf, net 21 jaar, zo zal hebben opgegeven.5
Tijdens een vakantie in Valkenburg in 1929 leerde Diet Kramer de bijna zestien
jaar oudere Willem Anne (Wim) Muller (1891-1945) kennen, die samen met zijn
echtgenote en drie kinderen in hetzelfde hotel logeerde. Ze bleef contact met hem
houden, ook nadat Muller in 1930 naar Batavia was vertrokken, waar hij rector werd
van het Bataviaasch Lyceum. Intussen publiceerde ze verhalen en artikelen over
letterkundige, cultuurhistorische en pedagogische onderwerpen in uiteenlopende
tijdschriften als Opgang, Leven en werken, Opwaartsche Wegen en De jonge vrouw.
Een hoogtepunt was de verschijning van Begin in november 1932. Deze eerste roman
voor volwassenen sloeg erg aan bij het publiek, vooral door de herkenbare wijze
waarop Diet Kramer het toenmalige moderne leven in beeld bracht.

Diet Kramer, Wim Muller en diens zoon Guus Muller in Indië, 1933. Familiearchief.
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In juni 1933 vertrok Diet Kramer naar Nederlands-Indië. Ze voegde zich bij Wim
Muller, die samen met zijn oudste zoon in Batavia woonde. Zijn echtgenote was
inmiddels met de twee jongste kinderen teruggekeerd naar Nederland. Diet Kramer
en Wim Muller trouwden op 24 januari 1934, zeven weken nadat Muller officieel
was gescheiden. Op 18 oktober 1934 werd dochter Diedie geboren en op 2 augustus
1936 zoon Lex.
Hoewel er weinig primaire bronnen zijn over haar leven in Indië, kunnen we ons
er aan de hand van algemene literatuur wel een beeld van vormen. Haar leven daar
zal weinig hebben verschild van dat van andere Europese vrouwen in de kolonie.
Haar sociale leven zal zich ook vooral in die kringen hebben afgespeeld. En natuurlijk
had ze te maken met inheemse bedienden, die zorg droegen voor de huishouding, de
tuin en vaak ook de maaltijden. Daardoor had ze naast de verzorging van haar kinderen
veel tijd om te schrijven. Ook hield ze af en toe lezingen en was ze op het Bataviaasch
Lyceum actief bij de opvoering van toneelstukken.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat Diet Kramer met haar twee kinderen in
interneringskampen op Midden-Java. Haar man overleed vlak voor de bevrijding in
een mannenkamp. Geknakt keerde ze in 1946 terug naar Nederland - ze was toen 39
jaar. Na korte tijd bij haar moeder in Amsterdam gewoond te hebben vestigde ze
zich met haar kinderen in Den Haag. Onder meer door de gebeurtenissen in de oorlog
en de dood van haar man kampte Diet Kramer in de jaren daarna met tal van fysieke
en psychische problemen. Ze publiceerde nog enkele boeken, waaronder Thuisvaart
(1948), waarin ze haar ervaringen in de kampen en bij de repatriëring verwerkte. De
rust ontbrak haar echter om zich volledig op het schrijfwerk te concentreren. Op 12
augustus 1965 overleed Diet Kramer op 58-jarige leeftijd in Den Haag.

De roman
Hoofdpersoon in de roman Onrustig is ons hart is Henriët van Roodenoord, zoals
gezegd een vrouw van midden dertig. De roman beschrijft de laatste vijftien jaren
van haar leven. Een leven dat bepaald niet over rozen is gegaan. De in Indië geboren
Henriët had een eenzame jeugd. Op haar elfde verhuisde ze met haar moeder naar
Nederland, waar ze voortdurend heimwee naar Indië had. Ze trouwde met de broer
van een klasgenoot en volgde hem naar haar geliefde Indië. Het huwelijk was echter
geen succes en eindigde in een scheiding. Door hard te werken kon ze op zeker
moment van haar spaargeld een hotel kopen in Batavia en daarna nog een in
Bandoeng.
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Het bestieren van beide hotels gaat soms ten koste van de aandacht voor haar vier
kinderen. Toch zet ze alles op alles om voor hen een goede moeder te zijn. Ze wil
voor hen een voorbeeld zijn. Ook wil ze haar kinderen een fijnere jeugd geven dan
ze zelf heeft gehad. Dat vraagt veel van haar zelfbeheersing, omdat ze soms een sterk
verlangen heeft om uit de band te springen, zoals ze dat een poos heeft gedaan kort
na haar scheiding. Niet alleen dat levert onrust op. Ook het piekeren over levensvragen
en vooral over godsdienstige kwesties maakt haar onrustig. Ze zoekt antwoorden
maar vindt ze niet. Ooit hoopt ze rust te vinden.

Diet Kramer, Onrustig is ons hart. 7e druk [circa 1944].

Kortom, Henriët is een intens levende vrouw, die zichzelf veel ontzegt. Ruimte
voor een nieuwe partner is er niet. Haar verantwoordelijkheidsgevoel is groot. Door
hard te werken houdt ze zich staande. Dat wordt lastiger door de economische crisis.
Ze is op zeker moment zelfs genoodzaakt haar hotels te verkopen, waarna ze een
pension begint. In die jaren zijn er ook de nodige problemen met de kinderen. Een
en ander heeft zijn weerslag op haar gezondheid: ze krijgt hartproblemen, die steeds
ernstiger worden. Toch gaat ze door, ze wil geen ‘stil’ leven. De geboorte van haar
eerste kleinkind betekent veel voor haar. Ze is dankbaar voor het leven dat is
doorgegeven en voelt zich eindelijk verlost van alle onrust. Ze kan zich overgeven.
Een dag later overlijdt ze dan.

Indische aspecten
Wat betreft de Indische aspecten valt in de eerste plaats op dat Henriët van
Roodenoord, de hoofdpersoon, een Indo-Europeaan is. Immers, bij Henriët van
Roodenoord is sprake van zogenaamd ‘gemengd bloed’: haar grootmoeder Van
Roodenoord was een Indisch meisje, haar grootmoeder van moederszijde was een
Parisienne. In de promotiefolder die uitgeverij Holland over de roman verspreidde,
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is dit als volgt omschreven: ‘Zo was in Henriët het Hollandse bloed vermengd met
het Indische en het Franse en van een avontuurlijk en rusteloos voorgeslacht, erfde
ze een driftig en immer onbevredigd levensverlangen.’6
De achtergrond van Diet Kramers keuze voor een Indo-Europese hoofdpersoon
is niet duidelijk. Wel kan worden vastgesteld dat kwesties rondom rassen haar
bezighielden. Het onderwerp komt bijvoorbeeld kort ter sprake in een interview in
Libelle in 1937. Hierin stelt ze in haar toelichting op haar jongerenroman De Bikkel
uit 1935 vast dat ze weinig verschillen heeft bespeurd tussen de jeugd in Nederland
en die in Indië. Wel constateert ze dat de ‘rasvermengingen [...] natuurlijk op zichzelf
staande belangrijke problemen’ met zich meebrachten. Welke problemen dat in haar
ogen zijn, vermeldt het interview echter niet.7
In Onrustig is ons hart wordt de Indische afkomst van Henriët evenwel als een
enigszins precaire kwestie gebracht, evenals spreken over zogenaamde
‘rasvermenging’ in het algemeen. Voor Henriët zelf, die in Indië geboren en getogen
is en voor wie Indië vaderland en moederland tegelijk is, is haar afkomst geenszins
problematisch. Zo heeft ze er alle vertrouwen in dat haar kinderen, ‘kinderen van
haar stam, haar ras, haar bloed’, zullen opgroeien tot sterke mensen. En ze wordt
gelukkig van de gedachte dat ‘een verre voorvader geheel en al had gehoord tot het
geliefde land, neuriënd was gegaan langs zijn padie-velden, gewerkt had in de rode
aarde, geloofd had in de oude legenden en in de schemer van de vooravond het gelaat
naar het Oosten had gewend en voorovergebogen had gebeden tot Allah, die groot
was en de Vader van Mohammed den profeet’. Ze is zich er daarbij echter van bewust
dat ze hierin verschilt van andere mensen in haar omgeving. Ze kent mensen die
nadrukkelijk willen laten blijken dat ze ‘Hollands bloed’ hebben, dat ze ‘pur sang
Hollands’ zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vrouw van de administrateur in haar
kennissenkring. Deze vrouw reageert onthutst als Henriët onbeschroomd over haar
afkomst, ‘zo een delicaat onderwerp’, praat.8
Zoals in de roman deze vrijmoedigheid van Henriët opzien baart in haar omgeving,
zo wekt het overwegend positieve portret dat Diet Kramer hier van een Indo-Europees
personage geeft, eveneens enige verbazing, omdat in het geheel van de Indische
literatuur, zeker na 1900, zogenaamde ‘rasvermenging’ over het algemeen als iets
negatiefs werd voorgesteld. Die beeldvorming hing samen met het feit dat in die tijd
in Europese kringen in Nederlands-Indië steeds meer de nadruk was komen te liggen
op handhaving van de westerse en vooral ook blanke cultuur. Banden tussen Europese
mannen en inheemse vrouwen werden niet meer, zoals eerder wel het geval was
geweest, aangemoedigd, ook omdat steeds meer Nederlandse
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vrouwen naar Indië waren gekomen. In het verlengde daarvan was ‘rasvermenging’
in een kwaad daglicht komen te staan, aldus neerlandica Petra Boudewijn.9 In dat
verband kan het gunstige beeld van de Indo-Europeaan dat Diet Kramer via de figuur
Henriët van Roodenoord oproept, opmerkelijk worden genoemd. Overigens bevat
dit beeld wel een zeker stereotiep aspect. Henriëts lichtzinnige kant kan namelijk in
verband worden gebracht met het toenmalige idee dat het beschavingsniveau van
Indo-Europese vrouwen door de ‘rasvermenging’ op een lager niveau lag dan dat
van een ‘volbloed’ Europese vrouw. Daarbij gold ‘(zelf)beheersing’ als een van de
kernpunten van beschaving. De sensualiteit die Indo-Europese vrouwen werd
toegedicht, en die ook aanwezig is in de figuur van Henriët, strookte niet met dat
beschavingsideaal. Positief is dan weer wel dat Henriët haar lichtzinnige kant heeft
leren beheersen.10
Een tweede Indisch element is het feit dat Diet Kramer vanuit Henriëts liefde voor
Indië verschillende kanten van het land laat zien. Dat geldt in de eerste plaats de rijk
gevarieerde natuur. Henriët spreekt van ‘een kristal met oneindig veel facetten, met
oneindig veel kleuren’.11 Uit diverse mijmeringen blijkt dat deze verscheidenheid
haar steeds weer bekoort.
Andere gedachtestromen van Henriët zijn gewijd aan de bewoners van Indië,
vooral de Europeanen, die zich vaak met hoge verwachtingen in de kolonie hebben
gevestigd. Verwachtingen die lang niet altijd uitkomen. Ook denkt Henriët na over
de uiteenlopende posities van vrouwen in Indië:
De vrouwen, die nooit thuis raakten, die altijd in Indië bleven logeren, met
achter zich een veilige vluchtheuvel: Holland. En de vrouwen, die hier
een verlangen naar groter allures, naar groter luxe en zorgeloosheid, konden
stillen en Indië apprecieerden om wat het schonk zonder dat ze er moeite
voor behoefden te doen. De vrouwen op de eenzame buitenposten, de
zwakken, die schreiden om vreemde angsten en vreemde zorgen... de
sterke, moedige kameraden, die werkten naast hun mannen en kinderen
geboren zagen worden en groot brachten onder moeilijke omstandigheden.12
Maar achter al die mensen ziet Henriët het land. ‘Het land, dat al deze mensen liet
leven en bestaan.’ De Indische samenleving beschouwt ze als een ‘wordende wereld
nog steeds, waarin voortdurend rekening moest worden gehouden met veranderende
toestanden, met nieuwe groei, met nieuwe gezichtspunten. Het leven was hier [in
vergelijking met Nederland] zoveel bewegelijker, zoveel minder berekenbaar.’13
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Diet Kramer, Onrustig is ons hart. 9e druk [circa 1955].

Alles bij elkaar is Henriët dus zeer verknocht aan Indië. Aan het eind van haar
leven stelt ze dan ook vast dat de ‘liefde voor het land en de mensen van het land’
een van haar ‘diepste, bestendigste genegenheden’ is.14 Vanuit die omvattende liefde
ook keurt ze het af dat sommige hotelgasten zich bovenmatig superieur gedragen ten
opzichte van het inheemse personeel. En daarmee komen we aan een derde Indisch
element, de omgang met de inheemse bevolking. Henriët gaat respectvol met hen
om. Daarbij volgt ze niet bewust de ethische politiek - die woorden wil ze niet
gebruiken. Haar houding wordt bepaald door de principes die ze van haar vader, die
hoofdadministrateur was op een theeonderneming, heeft overgenomen. Van hem
heeft ze geleerd tegenover het inheemse personeel een houding aan te nemen die is
gebaseerd op ‘belangstelling, geduld en meten naar hun maatstaven en niet naar de
onzen’.15 Deze houding combineert ze met het geven van duidelijke bevelen, het
eisen van stipte uitvoering en zo nodig een streng optreden. Een houding die, ondanks
haar opvattingen over een respectvolle omgang, vanuit een postkoloniaal standpunt
als bevoogdend kan worden beoordeeld. Daarmee weerspiegelt de houding van
Henriet de toenmalige koloniale verhoudingen. Hoewel er sprake is van een
welwillende omgang, staat Henriët als de superieure Europeaan tegenover de inheemse
ondergeschikte. Het getekende beeld bevestigt het idee dat Diet Kramer zich het
koloniale leven, inclusief de gebruikelijke omgang met de inheemse bevolking,
volkomen had eigengemaakt. Van weerstand tegen het koloniale stelsel lijkt in ieder
geval bij haar geen sprake te zijn geweest.
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Familieroman
Op grond van de genoemde elementen is de term ‘Indische roman’ van toepassing
op Onrustig is ons hart. Toch was het feit dat Diet Kramer een Indische roman had
geschreven, niet hetgeen waarop uitgeverij Holland in de eerste plaats de aandacht
vestigde bij de aankondiging van Onrustig is ons hart. In kapitalen werd in de
promotiefolder een ander nieuw aspect van het schrijverschap van Diet Kramer
benadrukt: ‘Geen boek van en over jonge menschen, zooals haar vorige boeken,
“Begin”, “De Bikkel” en “Roeland Westwout”, doch een knap geschreven
familie-roman waarvan een groote bekoring uitgaat.’ Concreet hield dit dus in dat
in tegenstelling tot haar eerdere romans de hoofdpersoon in Onrustig is ons hart niet
een jongere of jongvolwassene is die zijn of haar plaats in het leven moet vinden,
maar een gescheiden vrouw van midden dertig.16
Het is vooral dat aspect dat ook naar voren komt in recensies. J.G. de Haas schreef
bijvoorbeeld op 26 januari 1940 in het Nieuwsblad van het Noorden enthousiast:
Vele schrijfsters van boeken voor en over de jeugd zouden een dergelijken
radicalen omzwaai in literairen zin niet hebben overleefd, ook al beschikten
zij over de kwaliteiten, welke Diet Kramer in haar vroegere boeken
demonstreerde. Zij greep niet alleen geen moment te hoog, maar schiep
bovendien een roman van zoo voortreffelijk gehalte als ik in lang niet van
een Nederlandsche las.17
Marie Schmitz van de NRC prees de omslag van Diet Kramer eveneens:
Een vrouwenleven in zijn moeilijkste jaren, jaren van vechten om het
bestaan, van innerlijken strijd ook om een zekerheid en rust, die eerst tegen
het einde aanlichten als een doorbrekend avondlicht, heeft Diet Kramer
hier overzien met de nauwgezette aandacht, den eerbied en de liefde, die,
meer dan de litteraire knapheid, die hier evenmin ontbreekt, de eerste
voorwaarde zijn om door te dringen tot het wezen.18
Daarnaast was er in de recensies vooral aandacht voor het belangrijkste thema, het
moederschap en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheid. Een thema dat
nauw aansloot bij toen gangbare denkbeelden over het belang van een hecht
gezinsleven met daarin een prominente plaats voor de vrouw als huismoeder.
De hoofdpersoon in Onrustig is ons hart mag dan een zelfstandige, hardwerkende
vrouw zijn, uiteindelijk staat de zorg voor haar kinderen bij haar op de eerste plaats.
Een recensent van De Gooi- en Eemlander verwoordde het thema expliciet door
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te stellen dat Diet Kramer dit keer het leven had beschreven van een vrouw, die, ‘in
een zwaren strijd om het bestaan eigen geluk ten achter stelt bij de plichten van het
moederschap. De vrouw als moeder met een heilig verantwoordelijkheidsbesef, dat
haar zieleadel en levenswarmte geeft, welke zij rondom verspreidt.’19
Slechts in enkele recensies is aandacht besteed aan het feit dat Onrustig is ons hart
een Indische roman is. De aard van die reacties is uiteenlopend. Wordt in het
bibliografische maandblad Zoo juist verschenen waarderend gesproken van het ‘in
sobere woorden’ getekende Indische landschap en leven, dat een ‘suggestieve en
waardige achtergrond’ vormt, anders is de mening van Marie Schmitz. Zij vindt de
beschrijving van de Indische achtergrond te mager en stelt onomwonden vast dat
van Indië vrijwel niets te zien is. En in een recensie in een van de Indische dagbladen
wordt de Indische achtergrond van het verhaal verbonden met het leven van
hoofdpersoon Henriët:
Ondanks de tegenslagen laat Diet Kramer de hoofdfiguur een warme liefde
houden voor het land van haar geboorte. Zij leert zonder het met zooveel
woorden te zeggen, hoe Indië ook gewaardeerd kan worden in tegenspoed.
Juist daarom heeft het boek voor Indië ‘een groote waarde’, aldus de criticus.20
Zoals gezegd waren de reacties op dit aspect van de roman niet overvloedig. Een
mogelijke verklaring is dat het thema van het leven van een ouder wordende vrouw
en daarop aansluitend het onderwerp moederschap zo in het oog springend was mede omdat het nieuw was in het werk van Diet Kramer - dat andere facetten minder
opvielen. De promotiecampagne van uitgeverij Holland waarin het centrale thema
werd benadrukt, kan hierbij een rol hebben gespeeld. Een mogelijkheid is ook dat
het ‘Indische’ in de roman minder interessant werd gevonden, omdat de boekenmarkt
destijds overspoeld werd met in Indië spelende verhalen.

Indië als decor
In Onrustig is ons hart zijn overduidelijk Indische elementen aanwezig. Maar het
hoofdthema is niet echt typerend voor het toenmalige Indië. Het thema van het
moederschap en de daarmee gepaarde gaande verantwoordelijkheden is universeel.
Diet Kramer heeft er daarbij echter voor gekozen dit onderwerp uit te werken in een
Indische context met een aantal specifieke kenmerken. Als een soort decor. Dat zal
zeker een bewuste keuze zijn geweest. Een keuze die wellicht vooral samenhangt
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met het feit dat ze destijds in Indië woonde. Een keuze die ook een bevestiging lijkt
van het feit dat ze zich niet voldoende toegerust achtte voor het schrijven van wat
zij noemde ‘een universeele roman, over het leven in de tropen’. Een verhaal situeren
in Indië zag ze wel zitten en dat ze heeft ze met Onrustig is ons hart gedaan.

Omslag van Janneke van der Veer, ‘Onrustig is ons hart’. Leven en schrijverschap van Diet
Kramer (1907-1965) (2018). Zie voor meer informatie www.dietkramer.nl.
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