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ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Antwoord van Maria Dermoût op een vraag uit een enquête van Het Algemeen Handelsblad uit 1952
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Inleiding
De Indische auteurs Maria Dermoût (1888-1962), H.J. Friedericy (1900-1962)
en Beb Vuyk (1905) hebben veel gemeen. Ze delen in grote trekken dezelfde
tijden en dezelfde plaatsen. Alle drie woonden ze in de laatste decennia van het
koloniaal bewind in Nederlands-Indië: Maria Dermoût van 1888 tot 1933 op
Java en op het Molukkeneiland Ambon, Friedericy van 1922 tot 1946 op Celebes,
Sumatra en Java en Beb Vuyk van 1929 tot 1958 op Java en het Molukkeneiland
Boeroe. Alle drie zijn ze beïnvloed door Indische orale tradities. Uit hun werk
blijkt overal een gevoel van vriendschap en verbondenheid met Indië. Alle drie
zochten zij een houding tegenover de tijd. Maar hoe verschillend.
Maria Dermoût werd geboren en getogen in Indië. Zelf afkomstig ‘uit de
suiker’ trouwde ze met een jonge jurist uit Nederland die het tot president van
het Indische Hooggerechtshof zou brengen. Als zodanig behoorde ze tot de upper
class van de koloniale samenleving. Als serieus auteur debuteerde ze pas op
tweeënzestigjarige leeftijd in 1951, toen ze al weer bijna twintig jaar in Nederland
woonde. Haar werk heeft een religieus-filosofische inslag en evoceert de
samenhang tussen alle verschijnselen van de schepping, zowel de zichtbare als
de onzichtbare, zowel de tegenwoordige als de voorbije. Door de kracht van de
herinnering poogt ze het voorbijgaan van de tijd tegen te gaan. Tegendelen
worden tot een eenheid.
Anders dan Maria Dermoût werd H.J. Friedericy geboren en getogen in
Nederland, als zoon van een directeur van een postkantoor. Met het oog op een
carrière als bestuursambtenaar ging hij in Leiden Indologie studeren. Als
ambtenaar was hij lid van de uitvoerende macht op Celebes, Sumatra en Java.
In de Japanse kampen ontwikkelde hij zich tot een schrijver. Zijn literaire
oeuvre, dat zich vooral op Celebes afspeelt en dat vanaf 1947 gepubliceerd werd,
toen hij Indië al verlaten had, is sterk beïnvloed door de goedwillende, maar
paternalistische uitgangspunten van de ethische politiek, wat vooral goed
merkbaar is in De raadsman, dat gaat over de subtiele relatie tussen een
Nederlands bestuursambtenaar en zijn inlandse assistent. Friedericy heeft altijd
de gewelddadige wijze waarop Indonesië onafhankelijk werd betreurd. Hij had
gehoopt op een verzelfstandiging in goede verstandhouding, zoals in een
harmonisch gezin de zoon zich liefdevol losmaakt van de vader.
Beb Vuyk schrijft vanuit een heel andere achtergrond. Net als Friedericy is
zij geboren en getogen in Nederland, in een gezin uit de middenklasse waarvan
de vader ingenieur was. Haar
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vader was echter een Indo-Europeaan, zoon van een Madoerese moeder en een
Nederlandse vader. In 1929 ging zij naar Indië, waar ze al spoedig trouwde met
een jonge ondernemende planter, evenals zij een Indo-Europeaan. Zo kwam ze
terecht in een milieu van kleine zelfstandigen en - door eigen toedoen - in een
kring van intellectuelen. Een belangrijk thema in haar werk - haar eerste boek
werd in 1939 gepubliceerd - is de sociaal-psychologische positie van de
Indo-Europeanen in een koloniale samenleving.
Hoewel Dermoût, Friedericy en Vuyk dus tijd, plaats en milieu grotendeels
gemeen hebben, verschillen zij in houding en in stijl.
De foto's in dit Schrijversprentenboek komen voor het grootste deel uit archieven
van de families en het Letterkundig Museum en zijn slechts voor een klein deel
eerder gepubliceerd. Wanneer bij citaten alleen een paginanummer vermeld
staat, wordt er verwezen naar de bij uitgeverij Querido uitgegeven Verzamelde
werken van Dermoût, Friedericy of Vuyk. De oude spelling van de Indische
plaatsnamen is overal gehandhaafd om eenheid tussen hoofdtekst en citaten te
bewaren.
MS
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Kester Freriks
Afscheid en herinnering, stem en tegenstem
Maria Dermoût (1888-1962)

Anna Sophie Halverhout, de moeder van Maria Dermoût, trouwde in 1885 met Frederik Ingerman.
Een paar maanden na de geboorte van Maria stierf ze. Maria heeft haar moeder dus nooit gekend.
Haar vader werkte als administrateur op een suikerfabriek. Achter op de foto heeft Maria Dermoût
geschreven: ‘Ver van allen rust zij onder de palmen van het mooie warme land.’
Foto A. Grenier, Amsterdam

‘Deze twee kinderen leren jong afscheid te nemen mijnheer, het is moeilijk afscheid
te nemen. Ik ben een zeeman, een zeeman kan het weten.’ (570)
Met deze woorden richt een kapitein zich tot een grootvader in het eerste verhaal,
‘De prinses van het eiland’, uit de bundel Donker van uiterlijk van Maria Dermoût.
De twee kleindochters van de grootvader zijn zojuist als weeskinderen uit Indië in
Nederland aangekomen.
De roman Nog pas gisteren waarmee Maria Dermoût in 1951 debuteerde, vele
jaren nadat zij voorgoed uit Indië was vertrokken, eindigt met het afscheid dat de
jonge vrouw Riek neemt van haar eiland Java: ‘Er was zoveel: behalve de mensen,
ook het andere dat zij liefhad - haar plaats op aarde tot nu toe: het grote huis met de
witmarmeren vloer, en de zwarte ster, en de gouden vogels op de tochtdeuren, de
groene ommuurde tuin, alle bomen, alle bloemen, de berg, de Lawoe achter het
tuinmuurtje. Alle andere bergen, de hele rij - zij kende ze nu alle goed uit haar hoofd.
Java en zijn blauwe bergen, en de blauwe zee eromheen. In het noorden de Javazee,
in het zuiden de Zuidzee, links Straat Soenda, rechts Straat Madoera, zoals het stond
op de kaart in de leerkamer.
Zij moest tijd hebben om het alles te verliezen.’ (85)
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De titel Nog pas gisteren verwijst naar de evocatie van het verleden, net zoals het
motto van Maria Dermoûts tweede roman De tienduizend dingen: ‘Wanneer de
“tienduizend dingen” gezien zijn in hun eenheid, keren wij terug tot het begin en
blijven waar wij altijd geweest zijn.’ (119) Deze
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gedachte, ontleend aan de Chinese dichter en taoïst uit de achtste eeuw Ts'ên Shên,
verwoordt nauwkeurig de thematiek van de roman: de kracht van de herinnering aan
de ‘tienduizend dingen’ waaruit iemands leven bestaat, moet het winnen van het
voorbijgaan van de tijd. In de wereld van Maria Dermoût zijn doden nooit voorgoed
dood en is vroeger nooit voorgoed in de vergetelheid verzonken; wie beschikt over
de gave van de herinnering roept het verleden vanzelf weer terug naar de
tegenwoordige tijd. Kort of lang geleden, maakt geen verschil, mits men zich maar
niet laat verleiden tot de gemakkelijke weg van het vergeten. ‘Een goed, een veilig
woord, “voorbij”, maar het duurde nooit lang. Als het een voorbij was, kwam het
ander, en de erge storm moest nog opsteken, boven hun hoofden,’ (53) schrijft Maria
Dermoût in Nog pas gisteren, dat vier jaar eerder verscheen dan De tienduizend
dingen.
Afscheid nemen is een kunst, de beschrijving van een afscheid in de literatuur
vaak een nog groter kunst. Maria Dermoût is de meesteres van het afscheid. Ze is
geen sentimenteel schrijfster, integendeel. In verhouding gebruikt ze weinig typisch
‘Indische’ woorden, hoewel haar werk doortrokken is van ‘Indië’. Terecht bevatten
haar boeken aan het slot geen verklarende woordenlijst, zelfs het Maleise taaleigeh
dat ze sporadisch gebruikt laat zich uit het verloop van het verhaal eenvoudig
begrijpen. Het zijn niet de exotische woorden die haar verhalen een tropische,
uitheemse tint moeten geven. Hoewel haar proza iets traags en slepends heeft, mede
door het gebruik van herhalingen, en de intrige zich langzaam ontwikkelt of wel eens
lijkt te verdwijnen achter de beschrijving van mensen, landschappen en huizen,
getuigt het toch van verkeerde lezing haar verhalen te beschouwen als diffuus,
impressionistisch of overdadig atmosferisch.
Lyriek is bij haar nooit puur lyriek, maar wisselt af met een koel-analytische
passage. De verstilling die van haar proza uitgaat, duurt nooit lang: opeens is er de
verwijzing naar een gruwelijke gebeurtenis uit het verleden die altijd met de dood
heeft te
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Maria Ingerman toen ze twee jaar was. De foto is vermoedelijk in Den Haag genomen, toen Maria
met haar baboe bij baar grootmoeder Halverhout logeerde. Maria is op 15 juni 1888 geboren op de
suikerfabriek Tirto bij Pekalongan, een stad op Midden-Java van destijds ongeveer 40 000 inwoners,
een kilometer of drie van de noordkust van Java.
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maken, of gunt de schrijfster ons een blik in de ziel van een van haar hoofdpersonen,
waarin altijd angsten woelen, onzekerheden. Een ogenschijnlijk terloops genoteerd
zinnetje als het volgende uit het verhaal ‘Kwaa Yins slang’ (De sirenen) is
kenmerkend voor haar schrijfstijl: ‘Links en rechts stond op de witte muren een
voorstelling geschilderd, hemel en hel meestal, of de hel alleen, het was te
schemerdonker om goed te onderscheiden wat.’ (470)
De jonge vrouw door wier ogen we de geschilderde afbeeldingen zien, bezoekt
de ‘klèntèng’, de Chinese kerk, om verlost te worden van haar angst voor slangen.
In de ‘klèntèng’ immers heerst een priester over een slang met wie de vrouw kan
spreken om nooit meer bang te hoeven zijn. De slang blijkt echter op reis te zijn naar
China. Even breekt paniek in de vrouw door, maar wanneer ze zichzelf en al haar
angsten lijkt te verliezen door te turen naar het gele licht van een lampioen bereikt
ze verlossing en krijgt ze inzicht. ‘En na een tijd was het alsof de bewogenheid, de
onrust en de angst van vele jaren langzaam uit haar weg- en opgezogen werden in
het gele licht van de lampioen [...]. Niets meer van dat alles: leeg, licht.’ (473) Zij
vindt een wijsgerig, aan het taoïsme verwant antwoord op haar angsten: ‘Geluk
ongeluk. Duisternis licht. Leven dood. Kwaad goed, links rechts. Tegengestelden,
zij wegen even zwaar en even licht, er is een evenwicht.’ (474)
Maar de lezer herinnert zich nog de passage over ‘de hel alleen’. Hoe is die te
rijmen met het jubelende evenwicht aan het slot? Na de gelukservaring van de jonge
vrouw noteert Maria Dermoût dat zij ontroerd is door de aanblik van enkele andere
bezoekers van de tempel, en in hun aanwezigheid ervaart de vrouw ‘een gevoel van
gemeenschap, dat zij anders zo weinig kende, samenhorigheid’. (474) Ten slotte
verlaat de vrouw de tempel, zonder om te zien loopt zij naar buiten, ze passeert het
voorportaal ‘waar zeker rechts de hel was en links de hemel, zoals het behoort’. (475)
De ontwikkeling van dit hel-en-hemelmotief illustreert de schrijfwijze van Maria
Dermoût. Eerst

Op 24 augustus 1894 hertrouwde Maria's vader, Frederik Ingerman, toen 38 jaar oud, met de
gouvernante Augusta Helena Lohmann, toen 23 jaar oud. De foto is ± 1898 genomen. Maria is hier
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ongeveer tien jaar. Haar vader werkte inmiddels op de suikerfabriek Redjosari bij Ngandjoek in het
Madioense op Midden-Java, diep in de binnenlanden. Maria kreeg onderricht van haar stiefmoeder.
In de omgeving van Ngandjoek, tussen de bergen Lawoe en Wilis, speelt Nog pas gisteren. Foto Le
Clerq & zoon
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ziet de bezoekster van de tempel alleen de hel, vervolgens ziet zij hemel en hel, beide,
met elkaar in harmonie. In verholen stijl, zoals het haar signatuur is, onthult de auteur
iets van de angst voor het mysterie dat Nederlanders bevangt in de Oost.
In de Indische belevingswereld telt het westerse idee van dualisme tussen leven
en dood, licht en donker, hemel en hel nauwelijks. Voor de Europese vrouw uit
‘Kwan Yins slang’ drijft haar angst voor een reptiel een wig tussen haar en haar
Indische omgeving. Zij is niet in staat haar vrees te aanvaarden als een
noodzakelijkheid, want zonder de vrees zal ze nooit de verlossing kunnen ondergaan
zoals Maria Dermoût die beschrijft. Het denken in tegenstellingen moet ze achter
zich laten en ze moet zich wijden aan de beleving van de wereld als een zinrijke en
harmonieuze eenheid: ‘Tegengestelden, zij wegen even zwaar en even licht, er is
een evenwicht.’

De vader en de stiefmoeder van Maria Dermoût ‘uit de tijd van Nog pas gisteren’, ± 1895.
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Melodieus
Het Verzameld werk van Maria Dermoût telt ruim zeshonderd bladzijden. Twee
romans, vier bundels verhalen, enkele schetsen en aanzetten tot de kroniek van een
koloniale familie met al haar vertakkingen en generaties, bedienden en affaires in de
Indische archipel. Het voormalige Nederlands-Indië inspireerde haar tot proza waarin
de lezer in elke regel dezelfde toon treft, dezelfde stijl van ingetogen beschouwing
en van ogenschijnlijk terloops vermelde voorvallen. Gewelddadigheid, waarvan zij
een afkeer koesterde, en schoonheid zijn in haar precieze beschrijvingen met elkaar
in balans. Voor Maria Dermoût zijn er al snel te veel woorden. Haar beschrijvingen
zijn nooit uitputtend of overdadig; er blijft voor de lezer altijd iets te raden.
Het is te weinig om te zeggen dat de bladzijden van haar boeken zijn doorweven
met beelden en sensaties die de verzonken Indische tijd oproepen. Het is nooit haar
ambitie geweest te schrijven vanuit nostalgie. Veeleer is de tijd die onherroepelijk
vervliegt haar obsessie; de jaren die verstrijken en haar personages eenzaam
achterlaten, vaak ontheemd, vervreemd van hun idealen, een moeder en een zoontje
ergens aan een baai op een van de Molukken, de man die is verdwenen of doodgegaan
- deze vluchtigheid van alles fascineert haar. De liefdes- en familieverhoudingen
tussen de personages in haar werk zijn fragiel.
Haar werk geeft de lezer de ervaring persoonlijk binnengeleid te worden in de
wereld van het verhaal en omringd te zijn door de personages, hun stemmen en
gezichten, hun manier van bewegen, hun gedachten, de voorwerpen waarmee ze hun
huis stofferen en waaraan ze zijn gehecht. Zo'n huis is net zo alomvattend als het
heelal. Tussen het nietige en het verhevene, het aardse en onaardse bestaat geen
verschil. Alles is bezield en staat in een bezield verband, zoals de dichter H. Marsman
het uitdrukte.
Maria Dermoût heeft tijdens haar Indische jaren haar oor te luisteren gelegd bij
de inlandse
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Van 1900 tot 1905 woonde Maria Ingerman in Haarlem bij dominee Herman de Lang. Ze volgde er
de meisjes-hbs en daarna vier jaar gymnasium. Deze foto van Maria in rococokostuum is vermoedelijk
in 1905 in Amsterdam genomen tijdens een bezoek aan haar Amsterdamse tante Maria Hermina
Ingerman, mogelijk in verband met een gekostumeerd bal.
Foto Koene & Büttinghausen
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In 1906 ontmoette Maria Ingerman, toen 18 jaar, de jurist Isaac Johannes Dermoût, toen 27 jaar en
ondervoorzitter van de landraad in Soerabaja. In Tosari, een vakantieoord met een koel klimaat in
het Tenggergebergte op Oost-Java, raakten ze verliefd. Deze foto van Maria is in de verlovingstijd
genomen.
Foto O. Kurkdjian, Soerabaja

Deze foto van Isaac Johannes Dermoût is in 1904 in Singapore gemaakt. Hij was toen op weg van
Nederland naar zijn eerste standplaats als magistraat in Nederlands-Indië.
Foto Quan Seng, Singapore
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Begin en slot van een brief van Isaac Johannes Dermoût (roepnaam: Joop) en Maria Ingerman, d.d.
30 november 1906, aan Joops tante To, die in Hilversum in de Vondellaan woonde. Isaac Dermoût
kondigt zijn tante zijn verloving met Maria Ingerman aan.
TRANSCRIPTIE:

In het handschrift van Joop:
30 Nov. '06. / Ngandjoek. / Lieve tante, /
Is U erg geschrokken van het 't telegram / Morgen zend ik U dit vanuit Soerabaja / en verheug mij
nu al over de blijde / verbazing op het Vondellaantje; en / zoo zit ik dan vandaag bij mijn men - / je
te Ngandjoek; ik heb Marietje Inger- / man te Tosari leeren kennen en ze is / van nu af mijn hoogste
geluk; hoe haar / karakter is beste tante dat hoef ik U / niet te peggen nietwaar? U weet immers /
precies naar wat voor meisje ik altijd / verlangde? en zoo heb ik haar dan ein- / delijk gevonden zoo
gauw mogelijk vol- / gen onze portretten; Marietje is nog erg / jong 18 jaar maar in verstandelijke /
ontwikkeling de meeste meisjes verre / voor; zij is eenigst kindje en U begrijpt / hoe haar ouders haar
liefhebben; haar / eigen moeder stierf al toen nog / / erg jong was maar ze heeft nu een / erg lieve
tweede moeder [...] sinds eergisteren zijn wij verloofd. / Is u boos tante dat ik U niet eerder / schreef?
't Is zoo onverwachts geko- / men dat ik U niet eerder kón schrijven voor / ik de toestemming van
haar ouders / had gekregen [...]
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Nu beste tante, wilt U de andere tantes / dit voorlezen en ook aan Collj? Mijn herz- / allerliebste zal
U hier nog een woordje onder- / schrijven; wat verlang ik naar Uw brief als ant- / woord hierop; heb
ik erg veel bijzonderheden / vergeten? Nu tantetje dan schrijft U dat wel / weer zooals altijd hè.
Hartelijke groeten / aan allen op de Vondellaan van Uwen U zoo lief- / hebbenden jongen.
In het handschrift van Maria:
Lieve tante To en andere / tantes, Ik heb van / Joop zooveel goeds en / liefs van u allen / gehoord dat
ik 't / heerlijk vind om, al / is 't dan maar per / brief, kennis met u te / maken. U zult de / laatste tijd
wel weinig / van hem gehoord / hebben is ['t] niet en / nu dit korte briefje! / /
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Tussen 1906 en 1916 onderhield Joop Dermoût een regelmatige briefwisseling met zijn tante A.H.
Dermoût (tante To) en andere tantes in Hilversum. Op de foto, ± 1910, in het midden tante To, links
tante Constance en rechts tante Colly.
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bevolking. Er is gespeculeerd over haar mogelijke Indische afkomst, dat ze ‘natuurlijk’
een ‘Indisch dametje’ was met Indisch bloed in haar aderen. Hoewel haar geboorteakte
elke onregelmatigheid, zoals dat heet, buitensluit, is de veronderstelling van Maria
Dermoût als Indische dame niet uit de lucht gegrepen. Johan van der Woude schrijft
in zijn biografie Maria Dermoût, de vrouw en de schrijfster hierover het volgende:
‘Maria heeft tot haar twaalfde jaar haar kindertijd in Indië doorgebracht, onderbroken
door een kort verblijf bij haar grootmoeder Hartevelt in Den Haag, later bij haar
peettante Maria Hermina Ingerman in Amsterdam; ze bracht tot ze net zestien was
haar schooljaren in Haarlem door en woonde daarna tot haar 45e jaar in Indië. Haar
familie was toen al vier geslachten met Indië verbonden, “niet van gemengd bloed,
maar wat doet het er toe.” Iemand die 27 jaar in de tropen heeft doorgebracht krijgt
er iets van mee: haar uiterlijk, - ze had smalle en buigzame handen, - haar
levenshouding, - die geenszins typisch. Westers was, - haar taalgebruik en stijl, - die
verwant zijn aan de Indische verteltrant. Haar werk staat afzijdig van een groep, een
stroming in de Nederlandse literatuur, waarvoor “gemengd bloed” een voor de hand
liggende verklaring zou zijn. Tjalie Robinson heeft haar een “Indisch meisje” genoemd
[...].’ (Van der Woude, 1973, 16, 17)
Het proza van Maria Dermoût bezit een Indische toon; het is niet scherpgeslepen
of fel, maar melodieus, langzaam van tred. Haar veelal lang uitgesponnen zinnen
bestaan uit een aaneenrijging van door een komma van elkaar gescheiden hoofdzinnen
waartussen telkens een stilte valt, alsof de auteur pas op de plaats maakt alvorens
verder te gaan. Het werk moet eigenlijk hardop gelezen worden, dan blijkt opeens
hoe suggestief een constructie is waarin een bevestigende zinsvolgorde optreedt die
desondanks eindigt met een vraagteken. De stem moet aan het eind van die zin
omhoog gaan; de vraag schuilt niet in de syntaxis maar in de dictie. Samengestelde
zinnen met inbeddingen komen in haar werk nauwelijks voor; elke langere zin bestaat
feitelijk uit een aantal korte,

Op 6 juni 1907 werd het huwelijk tussen mr. Isaac Johannes Dermoût en Anthonia Maria Helena
Elisabeth Ingerman te Semarang op Java voltrokken. Maria's vader schonk het bruidspaar een boek
‘opdat ze er in kunnen aanteekenen alle noemenswaardige gebeurtenissen, die in hun huwelijksleven
zullen voorvallen’. In het boek is niets aangetekend; wel zijn et enkele bladzijden uitgesneden en zijn
de stambomen van de families Dermoût en Ingerman erin opgenomen.
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In 1907 werd mr. I.J. Dermoût benoemd tot voorzitter van de landraad - de rechtbank voor inlanders
met een Nederlandse voorzitter maar inlandse leden - in Pati. Bij deze rechtbanken werd voornamelijk
de ‘adat’, het traditionele inheemse recht, gehanteerd. Pati (12000 inwoners) was de bestuurszetel
van de residentie Japara op Java. Ze woonden in een klein huisje: ‘Erg klein, een slaapkamer,
binnengalerij en kantoor is alles; dan hebben we de achtergalerij als eetkamer ingericht en de voorgalerij
heel gezellig gemaakt met planten en rotan meubeltjes van dat nieuwe model allemaal.’

nevenschikkende zinnen. De sfeer die uitgaat van deze stijlfiguur, de enumeratie,
geeft aan haar proza dat ‘Indische’. Het is languissant.
Zelf antwoordde ze altijd ontwijkend op de vraag of ze van Indische komaf was.
Tegen haar kleindochter zei ze eens: ‘“Ik geloof het wel kind, want er zijn inderdaad
allerlei dingen, maar na te gaan of te bewijzen is het niet.”’ (Van der Woude, 1973,
17)
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Pekalongan
Helena Anthonia Maria Elisabeth Ingerman werd op 15 juni 1888 geboren op de
suikerfabriek Tirto bij Pekalongan op Java. Langs vaderszijde stamde zij uit een
familie die al sinds vele generaties in Indië was gevestigd. Naar eigen zeggen vond
zij het vervelend later het etiket ‘koloniaal’ opgeplakt te krijgen; waarschijnlijk was
het voor haar vanzelfsprekend om daarginds in de Oost te leven en te wonen. In een
brief schrijft ze: ‘Ik ben op Java geboren uit een familie die toen al vier geslachten
met Indië verbonden was, niet van gemengd bloed, maar wat doet dat er toe: alles
was me zo intens vertrouwd - land, mensen -, rassengevoel (dat is geen verdienste)
was er domweg niet.’ (Van der Woude, 1973, 16) En: ‘Mijn vader werd ook op Java
geboren; mijn grootvader woonde er een groot deel van zijn leven, hij schreef en
drukte er o.a. met een vriend een scheepskrant [...]. Mijn moeder kwam in 1885 als
handschoentje uit, zij mocht haar piano meenemen, maar had nog gauw zelf moeten
leren stemmen. Zij speelde mooi piano.’ (Van der Woude, 1973, 15)
De scheepskrant: dat was aanvankelijk een advertentieblad dat uitgroeide tot De
Locomotief, het eerste dagblad van Java. Haar vader, Frederik. Ingerman, employé
op de suikerfabriek, was gehuwd met Anna Sophie Halverhout. Maria was hun eerste
kind. Zes maanden na de geboorte van het dochtertje sterft de moeder aan
bloedvergiftiging.
Nog voor haar zesde verjaardag zal Maria tweemaal de reis maken van Java naar
Holland en weer terug. Zoals gebruikelijk met kinderen die opgroeiden in de Oost
volgde ze een middelbareschoolopleiding in Nederland, in Haarlem, tussen 1901 en
1905. Ze werd ondergebracht bij een domineesgezin aan de Leidsevaart, waar ze een
ongelukkige tijd had. De ruimte die ze uit Indië kende was haar ontnomen en van
enige vertrouwelijkheid in het gezin was geen sprake. Mede hierdoor lieten haar
studieresultaten op de hbs voor meisjes en op het stedelijk gymnasium aan het

In 1907 gingen Maria en haar man met vakantie naar Tandjong Ratong bij Singapore, waar Dermoûts
zwager, dr. G. von Wedel, woonde. Haar schoonzuster Christina von Wedel op de galerij van haar
huis. ‘'t Huis ligt midden tusschen de klapperboomen en vlak voor ons de lichtgroene zee met kleine
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visschersbootjes, waar Chinezen in staan te roeien en een enkele groote stoomer.’ (Uit Tandjong
Ratong bij Singapore aan tante To, 24 oktober 1907.)
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Prinsenhof te wensen over.
In Haarlem ontmoette ze haar jeugdliefde, de twee jaar oudere student Aldert
Brouwer, die later het Geologisch Instituut oprichtte. In 1905, op zeventienjarige
leeftijd, vertrok Maria weer naar Indië. Zij en Aldert Brouwer verloren elkaar nooit
definitief uit het oog. Vele jaren later, beiden waren inmiddels getrouwd, zien ze
elkaar terug in Indië, en na de dood van haar man in 1952 ontmoeten ze elkaar
regelmatig in Nederland. Volgens Maria's dochter Etiennette (Ettie) Sophie Antonia
Jeanne (geboren 1908) was Albertus Brouwer ‘toch eigenlijk het middelpunt van
haar leven’. (Van der Woude, 1973, 29) Het dagboek dat Maria tussen 1954 en 1958
bijhield, was volgens dezelfde bron bestemd voor Aldert ‘als een getuigenis van haar
nimmer aflatende gevoelens’.
Maria trouwde heel jong, nog voor haar negentiende. Zij leerde haar toekomstige
echtgenoot kennen in een herstellingsoord, het bergplaatsje Tosari op Oost-Java,
waar ze door haar ouders naar toe was gestuurd om op krachten te komen. Op
achttienjarige leeftijd troffen haar de mazelen, een kinderziekte die iemand op
volwassen leeftijd danig kan aantasten. Mr. Isaac Dermoût was negen jaar ouder dan
zij, een jurist in dienst van het Indische gouvernement. Zij verloven zich op 28
november 1906; op 6 juni 1907 vindt het huwelijk plaats in Semarang. Gedwongen
door de omstandigheden leidt het echtpaar een rusteloos bestaan; Nederlandse
bestuursambtenaren in Indië moeten veelvuldig van standplaats wisselen. De Dermoûts
woonden tussen 1907 en 1933 onder meer in Pati, Garoet, Ambon, Saparoea, Batavia,
Poerwaredjo en Semarang.

Tijdens hun verblijf bij Singapore maakten Maria en haar man met Von Wedel en Christina een
uitstapje naar Johore op de zuidkust van het schiereiland van Malakka (Maleisië).
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De Molukken
Voor Maria Dermoûts letterkundige ontwikkeling is het verblijf op de Molukken
van groot belang geweest. Ambon was de residentie in het oostelijk deel van de
archipel en telde de afdelingen Ambon, Ceram en de Kei-eilanden. Dermoût was er
president van de landraden geworden. De verbinding tussen de eilanden en Westen Zuid-Nieuw-Guinea werd onderhouden door schepen van de Koninklijke
Paketvaart Maatschappij in een veertiendaagse dienst.
Het echtpaar verbleef op Ambon tussen 1910 en 1914. Hun dochter Ettie was al
geboren, in 1910 komt een zoon ter wereld, Frederik Johannes.
Terwijl haar man wekenlang rondreisde tussen de eilanden verdiepte Maria
Dermoût zich in het werk van de Duitse geoloog en botanicus Rumphius, wiens
werkterrein lag op de Molukken. Later ontleende ze veel motieven voor haar werk
aan Oud en Nieuw Oost-Indiën (1724-1726) van F. Valentijn (1666-1721). Een
historiografisch werk dat met een ontzagwekkende hoeveelheid aan materiaal
Oost-Indië beschrijft: het land, de bevolking, planten en dieren en wat niet al.
Stilistisch is Maria Dermoût schatplichtig aan twee voorbeelden, een geschreven
en een orale. Aan de werken van Rumphius dankt ze haar toewijding voor zelfs het
nietigste wezentje uit de schepping, dat ze met gevoel voor detail introduceert in
haar verhalen. De orale, inlandse verteltrant (slangen-verhalen en kratonverhalen
vormden een schat aan materiaal) klinkt door in haar wijze van beschrijven. Ze
suggereert eerder dan dat ze rechtstreeks benoemt; ze maakt omtrekkende bewegingen,
verhult, legt weifeling in haar proza. Zo laat ze ook in haar boeken de naaisters praten,
de baboes, de wakers bij het huis.
Voor Riek, de hoofdpersoon in Nog pas gisteren, gaat er van die
onuitgesprokenheid dreiging uk. Een passage als de volgende, met die concluderende
laatste zin, is geen zeldzaamheid in haar werk: ‘Bij voorbeeld een troep rondtrekkende
gamelanspelers. De rekken met de gongs worden door mannen

Op 26 augustus 1908 werd in Pati Etiennette Sophie Antonia Jeanne Dermoût (‘Ettie’) geboren. Hier
de twintigjarige Maria met haar eerste baby.
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gedragen en daarachteraan, opzij van de weg, liepen een paar dansmeiden. De
gezichten geelgeverfd, de haren in punten op het voorhoofd geplakt, in gebatikte
lange kaïns en een soort keurslijf dat schouders en armen bloot liet; maar zo op de
weg droegen zij een mooie lange slendang als een sjaal om de schouders getrokken.
Er was iets met hen, Riek begreep niet goed wat, en niemand wilde het haar precies
zeggen.’ (23)
Haar personages zijn nooit opstandig, echte dadendrang is hun vreemd. Als ze tot
handelen overgaan, lijkt het of zij beheerst worden door krachten sterker dan zij. Het
leven is sterker dan zij. Er spreekt willoosheid uit hun houding; ze overpeinzen,
wachten, leggen hun lot in handen van een macht die boven hen uit reikt.
Een bewijs van Maria's levensbeschouwing - een mengeling van berusting en
verzet - en van haar aarzelende stijl is de volgende passage: ‘Waarom zijn wij mensen
juist op dit punt waar wij zo kwetsbaar zijn, onze liefde zogezegd, zo zonder keuze
- worden gekozen. We kunnen een beetje remmen, een beetje niet te veel toegeven,
beetje verstoppen misschien, dat doet toch aan de hoofdzaak niets af of toe. Zo open
voor pijn en verwondingen, ze zelf op te lopen, ze anderen aan te doen, en we hebben
geen keuze - worden gekozen.’ (496, 497)
‘Lieve dingen’, zo typeert haar aanstaande echtgenoot in een brief aan zijn ouders
van 5 december 1906 het werk van zijn verloofde. Twee jaar later publiceert Maria
in het Weekblad voor Indië (Soerabaja, 13 december 1908) twee kleine opstellen
onder de titel ‘Indische sproken’. Tussen 1910 en 1912 wijdt ze zich aan het schrijven
van ‘Kleine impressies uit de Molukken’. Voor Nederland debuteert ze in Het
Vaderland van zondag 18 juli 1915 met drie ‘Kleine impressies’, namelijk ‘De
Zeetuinen’, ‘'t Perk’ en ‘Nachtelijke vischvangst’. Een bescheiden aanduiding,
‘impressie’, misschien ingegeven door een veel voorkomend literair genre uit die
tijd, ook beoefend door Louis Couperus voor Het Vaderland. Maria's stijl is verzorgd,
met aandacht voor het detail. Uit deze impressies blijkt dat ze welbewust gebruik
maakt van contrasten; bij haar is zoetelijk nooit aldoor zoetelijk. Al snel plaatst ze
een tegengesteld woord of een tegengestelde indruk in dezelfde passage. Zowel in
haar schrijfstijl als in haar thematiek streeft ze het al genoemde evenwicht na tussen
‘Duisternis licht. Leven dood. Kwaad goed, links rechts.’ (474)
Twee passages uit ‘'t Perk’: ‘Links en rechts van den weg staan pallaboomen met
hun kroon van kleine gave glimmende blaadjes, waartusschen hier en daar een
overrijpe gelige vrucht hangt, sommige zijn opengebarsten, heel gelijkmatig, of er
met een mes in gesneden is. [...]
En als we weer ver weg zijn, hangt nog de prikkelende zoete en toch bittere lucht
tusschen de boomen.’
Voor Maria Dermoût bestaat er geen hiërarchie. Vele jaren later zou ze in de
Haagse Post van 26 november 1955 haar levensopvatting als volgt formuleren: ‘De
mens dus niet als het middelpunt van de schepping. [...] Hij is niet meer, ook niet
minder dan de boom, of de bloem aan zijn zijde, een vogel, of een kwalletje (mooi
als een juweel): Ja zelfs niet minder of meer dan wat wij als niet levend, niet bezield
hebben leren beschouwen: een leeg schelpje zonder zijn bewoner, een steentje...’
Haar verlangen om het detail vorm te geven en het nietige in de schepping te
benoemen, althans wat wij als nietig ervaren, is een wezenlijk aspect van haar
thematiek en heeft niets van doen met het zoete impressionisme, dat Maria Dermoût
nogal eens is verweten. In haar visie passen hiërarchie noch dualisme; ze beschrijft
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de mens als even belangrijk als elk ander verschijnsel in de schepping en dank zij
het gebruik van tegenstellingen geeft ze een rijk geschakeerd beeld van wat ze om
haar heen waarneemt. In ‘'t Perk’ is het contrast tussen ‘vrucht’ en ‘mes’
veelbetekenend, evenals de typering van ‘de prikkelende zoete en toch bittere lucht’.
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In mei 1909 werd Dermoût van het hete Pati overgeplaatst naar het koele Garoet, een plaats in de
Preanger met 15000 inwoners op 700 meter hoogte. ‘Om de tuin is een laag wit muurtje zoodat je
van buitenaf al al de boomen zien kunt, de ingang is een groot ijzeren hek dat over rails schuift, opzij
twee lantaarns en een marmeren bordje met de wijdsche naam “Villa Aurelius”. [...] In 't midden van
de achtertuin staat een soort reuzenden, die heelemaal begroeid is met een klimplant met blauwe
kelken. Overal loopen smalle grintpaden. De vijver is ook heel groot en vooral 's avonds bij maneschijn
is 't heerlijk al die grote glinsterende lotusbladeren te zien. Als ze bloeien zal 't een sprookje zijn. Aan
de kant staan hooge boomen waarvan de takken over 't water hangen, maar de vijver is nog 't minst
prettige want 't is een broeinest van muskieten.’ (Uit Garoet aan tante To, 8 juni 1909.)
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Kaartje uit het bezit van Maria Dermoût. In het begin van 1910 werd mr. I.J. Dermoût benoemd tot
president van de landraden op de Molukken, met als standplaatsen respectievelijk Ambon, Saparoea,
Wahai aan de noordkust van Ceram en Banda-Neira (het eilandje tussen de Z en de E van ‘Banda
Zee’).

Dingen
Maria Dermoût heeft zich altijd terughoudend uitgesproken over haar schrijverschap.
Ten onrechte citeert een ieder die haar oeuvre in kaart wil brengen met al te veel
instemming haar uitspraak: ‘Ik ben eigenlijk geen schrijfster, beheers dat ook niet
geheel en streef er ook niet naar. Ik wil vertellen wat ik zie, hoor, of voel.’ (Van der
Woude, 1973, 229) Aandachtige lezing van haar werk leert dat ze op trefzekere wijze
gebruik maakt van literaire stijlmiddelen als vooruitwijzing, terugblik, opsomming,
contrast en raamvertelling. Haar proza is bezwerend, niet alleen maar gevoelig. Alles
in de schepping moet benoemd worden, pas dan heeft de schrijfster Maria Dermoût
haar doel bereikt: schrijven om bestand te zijn tegen het vergeten en het voorbijgaan
van de tijd.
Rondom de hoofdpersonen in de romans en verhalen klinken opvallend vaak
‘fluisterverhalen’, die hen met vrees vervullen en waardoor zij beseffen dat
argeloosheid in een met betekenissen geladen omgeving onmogelijk is.
In Nog pas gisteren loopt Riek op blote voeten: ‘Riek liep in de tuin rond en keek;
's morgens mocht zij nog op blote voeten lopen en de grond was koel en zacht aan
haar voeten. [...]
De bedienden hadden bij hun huisjes kooien met wilde bosduiven. Slanke grijze
of bruine duifjes, donker gestreept of gevlekt, en dat betekende alles iets, ook de
manier waarop zij koerden. Iets van weinig geluk of van veel geluk, Mangoen [een
der
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bedienden, KF] wist precies wat het betekende.’ (20, 21)
De oosterse levensbeschouwing van Maria Dermoût zou samengevat kunnen
worden met dat ene zinnetje: ‘dat betekende alles iets’. De wereld is in haar optiek
vol ‘dingen’, feitelijk een verboden woord in de literatuur maar dat geldt niet voor
haar. Het woord staat prominent in de titel De tienduizend dingen; het is eveneens
het leidmotief van de roman. Niet alleen de ‘tienduizend dingen’ die de mens in hun
eenheid gezien moet hebben alvorens terug te keren tot waar hij altijd is geweest,
ook de ‘honderd dingen’ uit de gelijknamige klaagzang, en de honderd keer honderd
dingen die een mens zich moet blijven herinneren, zelfs tot in de dood. ‘De “honderd
dingen” - zo heette de klaagzang - de honderd dingen waaraan de dode herinnerd
wordt, die hem gevraagd, gezegd worden.
Niet alleen de mensen in zijn leven: dat meisje, die vrouw, en die, dit kind, dat
kind, je vader, je moeder, een broer, of zuster, de grootouders, een kleinkind, een
vriend, een wapenbroeder; of zijn bezittingen: je mooie huis, de porseleinen bordjes
op de zoldering verstopt, de vlugge prauw, je scherpe mes, het ingelegde handschildje
uit vroeger tijd, de twee zilveren ringetjes aan je rechterhand, aan wijsvinger en duim,
de tamme bosduif, je slimme zwarte loeri; maar ook: hoor hoe de wind waait! - hoe
witgekuifd komen de golven aangesneld uit volle zee! - de vissen springen op uit het
water, en spelen met elkaar - kijk hoe de schelpen glanzend liggen op de stranden denk aan de koralen tuinen onder water, en hoe zij gekleurd zijn - en de baai! - de
baai! - je zult toch nooit de baai vergeten! [...]’ (128)
‘Het waren vele dingen, maar niet alle, en niet genoeg. Er bleven nog de
verbeeldingen, gestalten zoals zij uitgebeeld stonden in dansen en liederen en
vertellingen; verzinsels zo maar - hoe zou zij ze op kunnen noemen?’ (129)
Toen Maria Dermoût zich in 1933 voorgoed in Nederland vestigde, wilde ze ‘tijd,
tijd, tijd’ hebben om zich haar Indische jaren te herinneren en alles op te schrijven
wat ze nog wilde vertellen. Het werk dat ze nog in Indië schreef heeft dezelfde
thematiek als het proza dat geschreven werd in Nederland: het besef van
vergankelijkheid en afscheid en wat de mens daar aan opstandigheid of

De baai van Ambon. Begin april 1910 nam het echtpaar Dermoût zijn intrek in een huis met een
mooie, beschaduwde tuin. ‘Toen we hier in Ambon aankwamen was 't volle maan en gingen we iedere
avond na het eten op een bankje boven op de benteng muur zitten en hadden vandaar 't heerlijkste
vergezicht over de haven met zijn verlichte schepen, - er ligt hier bijna altijd een oorlogsschip, - en
de heuvels aan de overkant.’
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Op 14 september 1910 werd Maria een zoon geboren: Frederik Johannes (‘Hans’). Een paar jaar later,
in 1912, Het Maria zich met haar beide kinderen, Ettie en Hans, fotograferen. Maria is op deze foto
ongeveer vierentwintig.

berusting tegen vermag.
Haar werk is ontstaan uit tekeningen, notities, kladschriftjes en schetsen. Citaten
en onaffe zinnen zijn vaak de aanleiding voor een verhaal. Ze herschreef vaak, om
uiteindelijk het juiste woord te vinden.
In de jaren die Maria Dermoût besteedde aan de ‘Kleine impressies’ ontstaan ook
al de aanzetten tot twee geschiedenissen uit De tienduizend dingen, ‘De tuin Kleyntjes’
en ‘De posthouder’. Het boek zal pas in 1955 verschijnen, zo'n veertig jaar later. Het
pleit voor haar dat ze tussen de verschillende verhalen niet op nadrukkelijke,
opzichtige wijze samenhang heeft aangebracht. De literatuurgeschiedenis weet niet
goed raad met het genre van De tienduizend dingen. Is het een roman, verhalenbundel,
raamvertelling of verhalencyclus? Het is in mijn ogen een roman, gecomponeerd als
muziek, met stem, tegenstem, resonans, ontwikkeling en afronding. Een ‘open’ boek:
het kenmerk van al haar werk. De schrijfster zet coördinaten uit waartussen het
verhaal zich ontvouwt; ze introduceert de hoofdpersonen en in het bijzonder de oude
vrouw Felicia die elk jaar met Allerzielen haar vermoorde zoon en alle gedode mensen
op een van de Molukse eilanden herdenkt, ze creëert bijfiguren en nevenintriges,
motieven keren terug. Ze laat de lezer de ontwikkeling volgen van Felicia, die
aanvankelijk met bitterheid de moord op haar zoon gedenkt maar gaandeweg in staat
is om begrip
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Bij een andere gelegenheid, maar ongeveer in dezelfde tijd, werd Joop Dermoût alleen met zijn beide
kinderen gefotografeerd. Een zeldzame gebeurtenis.

op te brengen voor de moordenaars. Zo'n geestelijke groei past een roman.
Op de laatste bladzijden van het boek geeft Maria Dermoût de lezer inzicht in de
gedachtenwereld van Felicia: ‘De massamoordenaar die haar zoon had willen redden.
Zij drukte de vingertoppen van haar ene hand tegen het voorhoofd vlak boven haar
wenkbrauwen - hoeveel moordenaars waren er! Zij werd er duizelig van en
tegelijkertijd verbaasde zij zich over iets: terwijl zij aan hen dacht, voelde zij niet de
woede, de afschuw van altijd, maar bijna medelijden, niet het groot en brandend
gevoel van medelijden zoals met die vermoord waren, een klein gevoelen van
ongeduld, van verdrietigheid - waarom nu toch, ezels die jullie zijn! - zonder
wraakgevoelens, zonder haat meer. Alsof zij niet de moordenaars waren, maar ook
mee de vermoorden.
En toen waren er niet meer moordenaars en vermoorden.’ (295)
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In Indië werd veel aan amateurtoneel gedaan, ook op Ambon. Op deze foto uit 1913 is Maria Dermoût
de vierde van rechts. Gezien de absurde combinatie van kostuums gaat het hier om een ‘comediestukje’,
of in het geheel niet om toneel, maar om een gekostumeerd bal.

Omzwervingen
Maria Dermoût debuteerde laat, in 1951, met Nog pas gisteren, ze was drieënzestig
jaar. In de vijver vol lawaai die de Nederlandse letteren toen waren, bracht de
verstilling die haar werk in zich draagt een aantal lezers, zelfs beroepslezers, op een
dwaalspoor. Het contrast tussen haar eersteling en de boeken die terzelfder tijd
verschenen was kennelijk groot. Dromerigheid en milde genegenheid zijn telkens
terugkerende begrippen die haar werk aanprijzen; dat is onjuist en het doet haar werk
te kort. In elke alinea van Nog pas gisteren, en ook in haar latere werk, schuilt de
angst voor de naderende destructie van liefde en geluk. Het onheil ligt tussen de
regels verborgen.
De schrijfster dwingt de lezer op zijn hoede te zijn; zij verleidt met een weelderige
beschrijving en plots flitst daar de dreiging van de dood doorheen. Niets ‘tempo
doeloe’ en heimwee naar de verloren tijd. Wel de expressie van een belangwekkende
thematiek die weliswaar geworteld is in Indië en in de Indische cultuur, maar die
niet per se een exotisch decor vereist. Ook de passages die zich in Nederland afspelen
ademen die dreiging.
Een element als ‘stille kracht’ bij voorbeeld, onmisbaar in alle boeken over
Nederlands-Indië, noemt ze in haar oeuvre maar een keer, in het laatste verhaal van
de bundel De sirenen, dat gaat over een koloniale familie: ‘En dan zouden zij naar
Indië moeten gaan, waarom moest Ina naar Indië gaan, waar het warm is en beesten
zijn en veel te veel verleidingen, en stille kracht! Paps was bang voor die stille kracht.’
(521)
Maria Dermoût leed aan een zwakke gezondheid, evenals haar echtgenoot mr. I.
Dermoût, voor wie het Indische klimaat ondraaglijk was. De Dermoûts behoorden
tot de hoogste klasse van de Indische samenleving. Haar man, begonnen als rechterlijk
ambtenaar, voltooide zijn loopbaan als president van de Raad van Justitie in Batavia
(1925) en ten slotte werd hij benoemd tot president van het Hooggerechtshof (1930),
ook te Batavia. Maria had rond die tijd al last van Indische spruw. Eenmaal terug in
Nederland ondergaat ze enkele operaties. Gedwongen door oorlogsomstandigheden
kan het echtpaar niet in Arnhem, in dezelfde stad als hun dochter Ettie, blijven wonen.
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In 1943 betrekken de Dermoûts twee kamers in hotel Carelshaven in Ambt-Delden,
waar Maria de eerste versie van Nog pas gisteren schrijft. In 1945 -'46 zal ze het
boek opnieuw schrijven; de eerste versie was zoekgeraakt
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doordat de bezetter hun flat in Arnhem, waarheen ze inmiddels waren teruggekeerd,
vorderde. De Dermoûts raakten veel persoonlijke bezittingen kwijt. Ze herschrijft
Nog pas gisteren voor de tweede keer. Nadat ze het heeft voltooid wijdt ze zich aan
de verhalen ‘Sélô en de vogels’, ‘Dit is het verhaal van Oji’ en ‘Ganeesha’. De
schrijver Johan van der Woude, haar latere biograaf, krijgt het manuscript in zijn
bezit; hij is overtuigd van de kwaliteit en vindt in Querido te Amsterdam een
belangstellend uitgever. Van der Woude begint zijn biografie met de herinnering aan
zijn eerste ontmoeting met Maria Dermoût: ‘Woensdagmiddag 9 november 1949.
Ze had een beige mantelpakje aan en droeg een glimmend zwart hoedje met een
zwarte strik erop. Ze had een voornaam gezicht met ingevallen wangen, een markante
neus en donker haar, dat haar oren liet zien en boven de nek op 't hoofd was
opgemaakt; er zaten lichtbruine vlekjes op de wangen. Ze had heel donkere ogen,
helder, met nu en dan een licht waas erachter. Ze had magere handen en heel lenige
vingers. Ze heette Maria Dermoût en zei: “Iedereen bij me thuis lacht me een beetje
uit over wat ik heb geschreven. Een kist vol, zeggen ze. [...]”’ (Van der Woude, 1973,
11).
De werkkracht van Maria Dermoût na de oorlog tot aan haar dood in 1962 is
verbazingwekkend, zeker als we de verzorging van haar zieke man meetellen (hij
overleed in 1952). Bovendien wordt hun leven hier al door net zoveel omzwervingen
gekenmerkt als in Indië. Het echtpaar reist van Arnhem naar Den Haag, verder naar
Schoonhoven, weer terug naar Den Haag, mede voor medisch onderzoek, dan weer
naar Arnhem, naar Merano in Zwitserland, ‘De Pauwhof’ in Wassenaar. Maria is
geregeld in Amsterdam, verblijft in het ‘Blauwe huis’ in Moscia, is in Comano (ook
in Zwitserland) met haar dochter, keert regelmatig terug naar Noordwijk aan Zee,
waarheen Maria in 1957 met haar familie was verhuisd. Ze sterft op 27 juni 1962.
Voor haar dood verschijnen behalve de beide romans Nog pas gisteren en De
tienduizend dingen de bundels Spel van tifa-gongs (1954), De juwelen haarkam
(1956) en De kist (1958). Postuum verschijnen de verhalenbundels De sirenen (1963)
en Donker van uiterlijk (1964). In 1970 publiceert Querido haar Verzameld werk
(tweede, uitgebreide druk 1974; derde druk 1982; vierde druk 1990).
In 1952 verwierf zij een extra prijs van de Jan Campertstichting voor Nog pas
gisteren; in 1956 ontvangt ze het bericht dat haar de Culturele Prijs van Arnhem is
toegekend en in juni 1958 is ze laureaat voor de Tollensprijs.

Omstreeks 1890 drong het tennis, dat in 1874 voor het eerst in Engeland werd gespeeld, in Indië door.
Men beoefende het meer als een gezelschapsspel dan als sport. Vaak speelde men op een grasveld
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achter de sociëteit. Ook Maria Dermoût (staande derde van rechts) speelde tennis, hier op Ambon, ±
1912. Haar man Joop was president van de tennisclub op Ambon.
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Deze foto is in 1913 op Ambon genomen ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsfeesten ter
herdenking van de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813, na de napoleontische tijd.
Links, staande met steek, de resident van Ambon, Raedt van Oldebarneveldt, rechts naast hem zijn
vrouw, rechts van haar met stok Maria Dermoût.

Aan het eind van de jaren vijftig verschijnt haar werk in verschillende talen: Duits,
Engels, Spaans, Italiaans, Deens, IJslands, Maleis en Frans. In december 1958 koos
het Amerikaanse weekblad Time de met lof ontvangen vertaling van Hans
Koningsberger, The Ten Thousand Things, uit als een van de beste boeken van het
jaar, samen met andere uitverkoren werken als Lolita van Nabokov, Breakfast at
Tiffany's van Truman Capote en Doctor Zhivago van Boris Pasternak. De redactie
typeerde het boek als volgt: ‘Bijzonder, doordrenkt van herinnering en absoluut
origineel, vermengt het boek het leven van blanken en inlanders in een fraaie taal,
het golft tegen de zintuigen als een aanhoudende tropische deining.’
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Bezield
Oorspronkelijk in het werk van Maria Dermoût is zeker de levende kracht die ze
toeschrijft aan onbezielde voorwerpen. Natuurlijk grijpt ze hiervoor terug op Indische
bronnen, toch is het haar bijzondere gave deze bezieling te verbinden met een manier
van schrijven die in een West-europese literaire traditie staat. Een voorbeeld uit vele,
het verhaal ‘De armband’ uit De juwelen haarkam. Een kostbare armband die een
jonge vrouw om haar pols wil schuiven blijkt behekst te zijn, beladen met
herinneringen aan pijnlijke gebeurtenissen. Het sieraad leeft als een verhaalpersonage:
‘De armband wist alles. [...]
En van de scheiding; de ene keer was het de dood, een andere keer waren het
andere machten, er zijn vele machten, een mens doet daar niet veel tegen!
De armband wist het, ook van wat na de scheiding kwam, de smart, het verlangen
[...]. Mag dat eigenlijk wel, mag een armband dat alles weten?’ (358, 359)
Een voorwerp bij Maria Dermoût is nooit een levenloos ding. De tijd van vroeger
laat zich overal gelden. Voor haar lijkt het verleden niet te bestaan, want overal zijn
herinneringen en waar een herinnering is, bestaat geen verleden.
Voor de buitenwereld is haar werk ogenschijnlijk in slechts tien jaar ontstaan.
Maar vanaf haar achttiende schreef ze al de ‘lieve dingen’, waarvan ze de eerste
publiceerde toen ze twintig was. Zeker is dat haar schrijverschap al volgroeid is op
het ogenblik dat ze debuteert.
De kloof tussen Oost en West leidt in haar boeken nooit tot een openlijk conflict.
Eerder ligt er weemoed over het onbegrip tussen de mensen, en dat geldt evenzeer
voor het misverstand tussen de leden van een blanke familie als tussen bij voorbeeld
een Nederlandse vrouw en een inheemse slavin. Er staat, zoals het heet in De
tienduizend dingen bij monde van de professor, een ‘schutting’ om ons

In Ambon leerde Maria Dermoût mevrouw Van Aart († 1929) kennen. Zij stond model voor Felicia
uit De tienduizend dingen: ‘klein van stuk en gedrongen, in haar batik saroeng en eenvoudige
witkatoenen kabaai, met een klein kriebelkantje of helemaal zonder kantje [...] bruingebrand vol
zomersproeten en zonneplekjes, altijd blootshoofds, met springerig grijzend haar.’ Door mevrouw
Van Aart maakte Maria Dermoût kennis met het werk van Rumphius. Veel verhalen uit De tienduizend
dingen heeft Maria Dermoût van mevrouw Van Aart. Hier ontvangt mevrouw Van Aart bezoek in
‘de thuyn van Kleyntjes’, Ambon, ± 1912. De tuin hoort bij haar landhuis Katé-Katé(= klein), dat
tegenover de stad Ambon ligt, aan de andere kant van de baai.
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heen: ‘“Zo'n kleine stevige schutting om ons heen met niets dan A's lijkt het wel:
kasten, klassen, standen, landen, rassen, noem maar op! Hier en daar met oude diepe
dingen verbonden ook nog, zo vertrouwd, zo veilig om ons heen; maar wij, wij van
de geest, wij kunnen zonder; wij willen niet altijd, maar wij kunnen in de wind en
de kou gaan staan en kijken, is het niet waar jonge vriend? Uit onze ogen kijken, als
wij willen,” zei hij nog eens.’ (262)
In de woorden van de Schotse professor klinkt de veroordeling door van een
bijzonder Indisch gedachtengoed: de verbondenheid tussen ‘oude diepe dingen’ en
de klasse waartoe iemand behoort. Zonder die klasse, die schutting, bestaat er niets
om de inlandse bewoners heen dat veiligheid biedt. Maria Dermoût beschrijft de
oorspronkelijke bevolking waarmee haar personages te maken krijgen veelvuldig in
termen als ongenaakbaar, onbereikbaar, er is een oogopslag die zich niet laat
doorgronden, een trotse houding die zich niet laat buigen. In Nog pas gisteren heet
het over een oude meneer die op een landje woont (‘klungellandje’ volgens Rieks
vader) dat er ‘iets met hem’ was: ‘Hij was erg knap, hij sprak goed Javaans, hoog
en laag en midden; hij wist alles van planten en kruiden, en de geschiedenis en alle
verhalen van vroeger, van het Hindoerijk, “het oude Rijk”, zei hij. En dan deed hij
ook nog aan hokus-pokus, dat zei papa. Het was iets met een kalender die hij gemaakt
had. “De dag waarop je moet trouwen, of doodgaan, of een kind krijgen, of uit stelen
gaan zonder gepakt te worden,” zei papa, “is het niet zo, An?” Maar mama gaf er
geen antwoord op, zij vond het niet prettig als papa daarover sprak. Eenmaal was de
oude meneer zelf over hokus-pokus begonnen. [...]
“Het klinkt zo ingewikkeld, maar dat is het toch niet. Het is ook niet nieuw, maar
oud en beproefd, zou ik haast zeggen, overgegeven van het ene geslacht op het
andere.”
“Komt het dan heus uit?” vroeg mama.
“Ach ja,” zei hij weer, “maar je moet er wel in geloven, dat is met al zulk soort
dingen. Ik heb het niet verzonnen, ik hoefde het maar op te schrijven,
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Georg Everhard Rumphius (1627-1702) was een dienaar der Vereenigde Oost-Indische Compagnie
op Ambon. Hij legde zich daar toe op het beschrijven van de planten- en dierenwereld. In 1670 werd
hij blind. Hij zette zijn wetenschappelijke werk toen voort met behulp van zijn zoon Paulus Augustus,
die ook de tekening heeft gemaakt, waarnaar bovenstaande gravure is vervaardigd. De VOC deed na
Rumphius' dood zijn werk uitgeven. Voor De tienduizend dingen zijn het werk en de persoon van
Rumphius een belangrijke inspiratiebron.
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In 1705 verscheen de eerste druk van D' Amboinsche Rariteitkamer, Behelzende eene Beschryvinghe
van allerhande zoo weeke als harde schaalvisschen etc. Deze herdruk uit 1741 is afkomstig uit de
boedel van Maria Dermoût. Himpies, een van de figuren uit De tienduizend dingen, heeft een
‘rariteitenkastje’ met prachtige schelpen en schelpjes, onder andere de Harpe Amoret, de parelmoeren
Nautilus, het dubbele Venushartje, de tritonshoorn en de Asschepoester; en met koraal: zeewaaiers,
grove linnen, hertehoorn, zeetouw, kralen boompje.

en nu kan ik het weer verder geven.”’ (39, 40, 41)
Het zijn aldoor de uit Nederland afkomstige vreemdelingen in de Oost die bij
Maria Dermoût een psychologische ontwikkeling doormaken. Vreemdelingen, want
hoezeer haar personages ook blijk geven van kennis over Indië, of zelfs zoals Maria
met het land vergroeid zijn, de Nederlanders blijven in zekere zin buitenstaanders.
Niet omdat zij in maatschappelijk opzicht een hoge, onaanraakbare positie zouden
hebben, of, net als de Dermoûts tot de hoogste rang van de maatschappij behoren,
maar omdat ze nooit werkelijk inzicht krijgen in ‘zulk soort dingen’, de geheimen
van de Indische cultuur.
Nog een keer de professor. De vooruitwijzingen waarmee Maria Dermoût werkt
hebben een onheilspellend effect in de passages over deze man uit Schotland, voor
wie de natuuronderzoeker Rumphius het grote voorbeeld was. In gezelschap van een
adellijke jongeman, Radèn Mas Soeprapto, reist hij door de Molukken. De spanning
tussen leerling en leermeester groeit met de bladzijde, getuige de volgende scène;
‘De professor die mir nichts dir nichts tegen hem, de oosterling, de kleurling, over
rassenwaan begon.
“Ja mijn jonge vriend,” zei hij, “dat is nu zo'n algemeen verbreid begrip en toch
in wezen een wanbegrip: dat de blanke, het Westen, alleen met rassenwaan zou zijn
behept! Ik heb nogal wat rondgereisd,” zijn ogen glansden even op, “en hier en daar
rond me heen gekeken, en, geloof me, het heeft niet met oosterling of westerling te
maken of blank of gekleurd. De een kan het net zo goed hebben als de ander.”
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Soeprapto zat even stil, zijn hoofd voorover, zonder op te kijken: het was waar
wat hij zei! Hij wist het, hij had het gezien - hij zag zijn moeder, hoe zij bij het denken
aan, het spreken over een blanke, de westerling, bleek kon worden van bijna fysieke
afkeer.’ (261, 262) De vooruitwijzingen zijn veelbetekenend: de professor zal
vermoord worden door de Binongko's: ‘[...] er was nog even een gevecht geweest:
de oude heer met zijn botaniseermes tegen de vier kapmessen. Zij hadden de botte
kant gebruikt, dat er niet te veel bloed zou zijn [...].’ (276)

In Indië geweest: Maria Dermoût, H.J. Friedericy, Beb Vuyk

34

Brief van Maria aan tante To in Hilversum, geschreven aan boord van her stoomschip ‘Insulinde’, ‘±
4 dagen van Kaapstad’, maart 1916. Na twee jaar verlof was Maria met haar kinderen op weg naar
Batavia. Haar man was al eerder vertrokken, in juni 1915, in verband met zijn benoeming tot president
van de landraden in Batavia en omstreken.
't duurt te lang alles. Over 4 dagen zijn / we in Kaapstad, dat is wel heerlūk, / dan
zijn we over de helft en ook / aardig om aan land te gaan, ik / denk dat ik als 't eenigszins kan, / de
kinderen ook meeneem. Zij / zullen 't wel heerlūk vinden ook / om weer eens vaste grond onder / de
voeten te hebben, / Lieve Tante wil ik u wat aar- / digs vertellen. Op een Zondag- / avond zong freule
von Schmidt / auf Altenstadt en o.a. ook / de Heer is mijn Herder, en / toen moest ik dadelūk den - /
ken aan die laatste morgen / / toen tante Colly dat ook voorlas met / haar klare stem. ‘Aan wateren
/ der rust’ is 't zoo niet. / Ik heb er maar heel stil naar zitten luisteren.
TRANSCRIPTIE:
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In 1930 wordt Dermoût benoemd tot president van het Hooggerechtshof te Batavia. Tussen 1916 en
1930 was hij president van de landraden te Poerworedjo, Koetoardjo en Djokjakarta; lid van de Raad
van justitie in Semarang; president van de Raad van Justitie in Batavia en raadsheer van het
Hooggerechtshof te Batavia. Rechts op de foto staat het echtpaar Dermoût, na een receptie in het
Victoria Hotel te Batavia, ter gelegenheid van Dermoûts benoeming tot president van het
Hooggerechtshof; derde van links is hun dochter Ettie; de man in het wit is Ch. J.I.M. Welter, toen
vice-president van de Raad van Indië.

Inwijding
Het meisje Riek uit Maria's eerste roman en ook de jonge mevrouw van Kleyntjes
uit De tienduizend dingen ondergaan een inwijding: dank zij een baboe of naaister
(Riek in Nog pas gisteren) of een oude grootmoeder (Felicia, ‘de mevrouw van
Kleyntjes’ in De tienduizend dingen) raken zij geleidelijk vertrouwd met de Indische
belevingswereld. Opmerkelijk is de manier waarop Maria de ontmoeting tussen
oosterling en westerling beschrijft. Ze roept de Indische spreekstijl op die weliswaar
door het gebruik van puntjes een aarzelende indruk wekt, maar waarvan het wezen
schuilt in betekenisrijke terzijdes en van generatie op generatie doorgegeven
zekerheden. Een voorbeeld, uit Nog pas gisteren, waarin de bediende Karto aan Riek
uitlegt hoe iemand dood kan gaan: ‘Een mens kan zwaar sterven,’ hij kromde zijn
schouders als onder een last, ‘maar ook licht... zo... zo... licht...’ en zijn ene platte
leren hand probeerde een fladderende beweging omhoog te maken, als van een vogel.
Riek keek ernaar, zij knikte, zij begreep het heel goed, dacht zij.’ (18)
Riek is nieuwsgierig naar de magie van het Oosten, waarin de voorwerpen en
mensen, anders dan in de westerse beschaving, met elkaar zijn verbonden. Over
Maria werd wel eeris gezegd dat zij op een ‘Indische’ manier verstand had van jade,
amuletten, planten en kruiden, Javaanse gebruiken, rituelen, het bovennatuurlijke.
Als motto voor haar eerste roman koos ze een citaat van T.S. Eliot uit zijn
gedichtencyclus Ash-Wednesday (1930): ‘Teach us to care and not to care’. Te
interpreteren als: volledige zorgzaamheid voor de medemens staat het schrijverschap
in de weg, want wie schrijft neemt afstand van de mensen en de dingen. De opdracht
van Eliot lijkt een variatie op een passage over oosterse wijsheid zoals die staat in
het laatste verhaal van De kist. De hoofdpersoon Ganeesha zoekt voor zichzelf een
weg in de wereld, er zijn er driehonderd zestig. Na veel beraad kiest hij voor een
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gecombineerde weg: ‘[...] de Weg van deze wereld rond te gaan’ samen met ‘[...] de
Weg van deze wereld te aanschouwen.’ (427)
Deze keuze lijkt voor Maria Dermoût zelf te gelden; zij is rondgegaan door de
wereld en heeft haar aanschouwd. De consequentie van deze levens-
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In 1933 ging Dermoût met pensioen. Het echtpaar Dermoût vestigde zich in Nederland, waar hun
zoon Hans toen voor mijningenieur studeerde. Hans, ‘onze innig geliefde zoon’, ging na zijn studie
eerst in Australië werken en daarna in Nederlands-Indië. Op 2 augustus 1940 schreef Maria Dermoût
vanuit Noord wijk deze brief aan haar zoon Hans in Indië. De tweede wereldoorlog is inmiddels
uitgebroken.
TRANSCRIPTIE: 2 Augustus '40 / Lieve Jongen, / Soms ben ik ineens een beetje bang, als er / eens iets

met ons gebeurde, als we niet / nog eens tesamen over alles spreken / kunnen, elkaar aanzien en
getroost / zijn daardoor. / Ik weet wel bang zijn is niet goed, 't / eenige wat we niet mogen zijn / maar
er is nog zoveel dat we elkaar / niet gezegd hebben, er is nog zoveel / dat ‘vertroost’ moet worden,
juist / in deze tijd, en dat kan geloof ik / alleen het erg vertrouwde, -menschen / die elkander het
allernaaste zijn, / of een plekje grond, misschien, / Gisteravond zeide de koffieman ‘ik / ben eigenlijk
uit Brabant, een Braban- / der, een heel kleine plaats, daar zou ik / nu willen zijn in Brabant.’ Alsof
/ 't woord zelf hem al vertroostte. / Vanmorgen pakte ik je kistje met / de oude dingen, je boeken en
de / oude beesten en je fotoalbum en / het steenen bijltje, je passerdoos hebben / we weggegeven dat
mocht toch wel / hè, aan ‘onze’ soldaat die hier van de / winter werkte, als hij (hij werkt bij / Philips)
zat te werken en ik hem een / kopje thee bracht kon hij soms even / zijn sigaret neerleggen zooals jij
/ dat deed, hij vocht hier bij Valkenburg / en vertelde ons alles. hij had een heel / klungelig passerdoosje
en toen hij / afscheid kwam nemen dachten we / ineens - Hans zou 't wel goed vinden - / en hij vertrok
zoo stralende, hij schrijft / ons nog altijd.
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Tijdens de oorlog werd Hans Dermoût door de Japanners geinterneerd. Op 25 april 1945 stierf hij
aan uitputting in het Japanse gevangenkamp Belalau bij Palembang op Sumatra. In een boekje waarin
Maria Dermoût onder andere de sterfdata van familie en vrienden heeft genoteerd, staat zijn sterven
zowel vermeid op 25 april als op de datum van Allerzielen: 2 november. ‘Allerzielen’ heet ook het
laatste hoofdstuk van De tienduizend dingen.

houding is dat het afscheid altijd nabij is. Op deze wijze beschouwd is de strekking
van Eliots dichtregel nog indringender. De slotregel van Nog pas gisteren luidt
immers: ‘Zij moest tijd hebben om het alles te verliezen.’ (85) Ogenschijnlijk is de
evocatie van Midden-Java waar ze is opgegroeid paradijselijk, het huis met de
voorgalerij en de binnengalerij, haar lijfbaboe Oerip, toch sluipen angst en dood op
allerlei wijzen het verhaal binnen, bijna terloops vermeld tot we halverwege de roman
zijn gevorderd waar plots staat: ‘En ook de dood vreesde Riek.
Niet zoals de oude meneer was gestorven omdat hij oud en ziek was; en bij hem
paste niets van verschrikking.
Maar op een keer was Roos de naaister zo maar ineens 's morgens dood.’ (50)
Later blijkt ze vermoord te zijn.
Zo vinden meer beklemmende gebeurtenissen plaats in Rieks leven, sommige in
het brandpunt van haar waarneming, andere lijken zich aan haar aandacht te
onttrekken. Zo pleegt haar oom Fred zelfmoord omdat hij hield van tante Nancy en
tante Nancy ook van hem, maar toch keert zij terug naar haar man. Riek wilde wel
de dochter van Nancy zijn, dan heette ze Riquette. Ten slotte gaat ook de baboe weg,
en met haar twee nichtjes. Er blijft niemand over.
‘...not to care’, het is een imperatief. De mens moet leren zijn liefde en
zorgzaamheid te verliezen, want anders raakt hij verstikt door heimwee.
Alle figuren in Nog pas gisteren zijn eenlingen, niet
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alleen Riek, hoewel over haar karakter de meeste mededelingen worden gedaan. Zij
staat afzijdig van haar ouders, die veelal samen zijn zonder dat er over hun
genegenheid veel wordt gezegd. ‘Riek hield wel van hen, eigenlijk niet veel. Zij
waren altijd te zamen en zij hoorde er niet zo bij.’ (10) Riek voelt zich meer
aangetrokken tot de verhalen die de baboe vertelt, wonderlijke verhalen waarin het
verschil tussen werkelijkheid en verzinsel wegvalt. Riek treedt een nieuwe wereld
binnen; ze is ingewijde geworden van het land dat ze weldra weer moet verlaten.
Het verblijf op de Molukken is voor het schrijverschap van Maria Dermoût van veel
betekenis geweest. In het perkeniershuis van Johanna Louisa van Aart, met wie Maria
bevriend raakte, maakt ze kennis met het werk van schrijvers over de archipel,
waarnaar ze verwijst in De tienduizend dingen: ‘Er waren zo weinig passagiers aan
boord dat de professor een extra hut aangeboden kreeg voor al zijn paperassen en
boeken, hij had kisten vol boeken bij zich: niet alleen vaklitteratuur en dan vooral
het Kruydboek van Rumphius (twaalf delen) met alle bijbehorende studies en
commentaren, ook geschiedenisboeken, taal-, land- en volkenkunde, oude
reisverhalen, waar hij maar de hand op had kunnen leggen - een kapitaal aan boeken:
De doorlachte zee- en landreizen van de Portugezen, Valentijns Nieuw- en Oud
Oost-Indiën in een prachtuitgave, en niet te vergeten van mijnheer Rumphius de
Rariteitkamer.’ (258) Het zijn dezelfde boeken die Maria's literaire ontwikkeling
sturen.
Georg Everard Rumphius (1627/28-1702) woonde in de Molukken, op het eiland
Amboina en wijdde zijn leven aan het verzamelen en bestuderen van de tot dusver
onbekende werelden van kruiden en planten, schaaldieren, vissen en mineralen, al
die schepselen in de tropische zeeën en langs de kusten. Hij was een avonturier, in
dienst van de Compagnie. Rumphius verwierf bewondering met indrukwekkende
folianten waarin hij de flora en fauna van de archipel nauwkeurig afbeeldt en
beschrijft. Maria Dermoût kent, zoals blijkt uit

De heer en mevrouw Dermoût, ± 1950. Op 22 augustus 1952 zou Joop Dermoût te Arnhem overlijden.
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In april 1951 debuteert Maria Dermoût op tweeënzestigjarige leeftijd met Nog pas gisteren. Het boek
heeft een motto van haar geliefde dichter T.S. Eliot: ‘Teach us to care and not to care’. De roman is
in hoge mate geïnspireerd door haar jeugd bij de suikerfabriek Redjosari in Ngandjoek op Midden-Java.
Voor het boek krijgt ze een extra prijs van de Jan Campert-stichting. In 1956 verschijnt het boek voor
het eerst in de Salamanderreeks met een omslag van de Nederlandse schilder W.G. Hofker (1902-1981),
die een tijdje op Zuid-Bali heeft gewerkt.
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bovenstaand citaat en ook uit haar brieven, Het Amboinsch Kruid-boek (1697) en D'
Amboinsche rariteitkamer (1705).
In 1670, op tweeënveertigjarige leeftijd, wordt Rumphius blind. Hij moet worden
bijgestaan door een tekenaar, een kopiist en later zijn zoon. Al tastend en beschrijvend
riep Rumphius de voor zijn ogen verloren gegane wereld van bomen, kruiden, bladeren
en schelpen weer op; in zijn verbeelding kwam de Molukse wonderwereld opnieuw
tot leven. Het wekt nauwelijks verbazing dat Maria Dermoût gefascineerd raakte
door deze ‘blinde ziener’, schrijver en tekenaar van zowel zeekabinet als herbarium.
Bovendien stemt Rumphius' toewijding aan het nietige der schepping overeen met
Maria's overtuiging dat de mens ‘zelfs niet minder of meer [is] dan wat wij als niet
levend, niet bezield hebben leren beschouwen: een leeg schelpje zonder zijn bewoner,
een steentje...’
Felicia uit De tienduizend dingen is gemodelleerd naar Johanna Louisa van Aart:
‘Iedereen wist hoe zij eruitzag: klein van stuk en gedrongen, in haar batiksarong en
eenvoudige witkatoenen kabaai, met een klein kriebelkantje of helemaal zonder een
kantje, geen mooie kabajaspelden, met veiligheids-spelden gesloten; op blote voeten
in stevige leren sandalen; bruingebrand, vol zomersproeten en zonneplekjes, altijd
blootshoofds, met springerig grijzend haar.’ (132)
Van het huis van mevrouw Van Aart bestaat een foto, in werkelijkheid heette het
Katé-katé, dat letterlijk klein of kleintjes betekent. Op de prent ligt het witte huis
met de galerij half verscholen achter de stammen en bladeren van palmbomen. Op
de voorgrond zien we het strand aan de binnenbaai van Ambon. Een vlerkprauw ligt
in het water, een rank vaartuig met aan een zijde of aan weerskanten een uitbouw
van bamboelatten tegen het omslaan. Hiermee voer men door de binnenbaai en
buitenbaai naar de overkant waar de stad Ambon ligt.
Bij lezing maakt De tienduizend dingen een onuitwisbare indruk. Het levensverhaal
van de oudere vrouw Felicia, die alleen op een ‘thuyn’ woont op een eiland in de
Molukken vertelt Maria Dermoût met ingehouden, dramatische kracht. De stijl stemt
overeen met de portee van Felicia's levensgeschiedenis. Zoals het ene verhaal uit
haar leven het andere oproept, zo zijn ook de personages die ze beschrijft met elkaar
verbonden door de opeenvolging der generaties. De golfjes die van de binnenbaai
aanspoelen op het strand verbeelden deze verbondenheid. De grootmoeder en Felicia,
haar kleindochter, zitten aan het water: ‘Waar zij zaten was het stil - alleen het geluid
van het water.
“Zit jij naar de binnenbaai te luisteren? Jij bent zo stil kleindochter - drie golfjes
achter elkaar - de vader, de moeder, het kind, zeggen zij hier, hoor je wel?” en de
oude vrouw herhaalde het nog een keer met de golfjes mee.’ (161)
De ‘tienduizend dingen’ uit de titel geven de taoïstische gedachte weer waarin de
schepping, van nietig steentje tot mens, als een alomvattend geheel wordt beschouwd.
Toch is het te weinig de ‘tienduizend dingen’ kortweg als metafoor te zien voor al
het bestaande. Dat zou betekenen dat de dingen los op zichzelf staan, onafhankelijk
van elkaar. Maar het werk van Maria Dermoût verraadt juist de samenhang tussen
alle verschijnselen van de schepping, zowel de zichtbare als de onzichtbare. In haar
met het taoïsme verwante visie ziet ze de wereld als een eeuwige kringloop, een
zichzelf herhalende cyclische rondgang. Er heerst harmonie, en wie harmonie zegt
spreekt ook van de eenheid der tegenstellingen: de dag die niet zonder de nacht kan,
leven niet zonder dood, liefde niet zonder scheiding. Mevrouw van Kleyntjes, Felicia,
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die jaarlijks met Allerzielen de vermoorden op het eiland gedenkt, verzet zich niet
tegen de dood. Ze gedenkt dan ook niet de gestorvenen, wel de moedwillig
vermoorden. Dood en leven horen in haar gedachten bij elkaar, maar moord op het
leven niet. Een moordenaar verstoort de harmonische samenhang van de schepping.
Moord. Riek uit Nog pas gisteren is bang voor moord(‘Maar op een keer was Roos
de naaister zo maar ineens 's morgens dood.’) en moord stemt Felicia bitter, ‘bitterder
dan het bittere water uit de bittere martavaan’. (288)
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Door Maria Dermoût voor privé-gebruik getekend kaartje. Het behoort bij het verhaal ‘De boom des
levens’ dat in 1954 werd gepubliceerd in Spel van tifa-gongs. Het kaartje geeft de route aan die
vlootvoogd Samarau vanuit Ternate heeft gevolgd langs de eilanden die schatplichtig waren aan de
vorst van Ternate.

De bezieling van voorwerpen en de dreiging die daarvan uitgaat voor de westerling
vormt de spil van De tienduizend dingen. Om het allemaal uiteen te zetten moeten
we enkele stappen nemen: Felicia besluit pas nadat haar zoon Himpies met een pijl
is neergeschoten de vermoorden op het eiland te gedenken. De moord op haar zoon
door de berg-Alfoeren is de aanleiding voor Felicia's mededogen, en dus voor het
levensverhaal van deze vrouw. In de opbouw van de roman zijn tal van
vooruitwijzingen naar de moord, waarvan de episode met een islamitische koopvrouw,
de bibi, op onheilspellende wijze de loop van de gebeurtenissen bepaalt.
Al in de eerste beschrijvende passages van het boek beseffen we dat er iets gaande
is met de tuin; uit elke zin spreekt vergane glorie. Waarom? Is het de tijd geweest
die de huizen heeft doen instorten die op de ‘thuynen’ staan, de vroegere
specerij-perken? ‘Van de huizen stond er niet een meer in zijn geheel overeind, zij
waren ingestort bij een aardbeving en daarna opgeruimd; er was nog weleens een
stuk van een oud huis blijven staan: een vleugel, een kamer alleen, daar werd dan
later weer tegenaan gebouwd, een paar armoedige houten vertrekken meestal. Wat
was er over van alle glorie?
Toch scheen er soms op die tuinen iets te zijn achtergebleven van het oude
voorbijgegane, van al wat zo lang geleden was.
Wat was het? [...]
Op twee van de tuinen spookte het.
Op een kleine tuin aan de buitenbaai, vlak bij de stad, liep een verdronken man
rond; maar dat was van nog niet lang geleden, om zo te zeggen van nu! En op nog
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een andere tuin aan de binnenbaai waren al van oudsher de drie kleine meisjes.’ (121,
122)
De verdronken man aan de buitenbaai: dat is de posthouder die in het gelijknamige
derde hoofdstuk wordt vermoord door een jonge vrouw en drie oude vrouwen met
wie hij samenleeft. De post-houder was in het bezit van kostbare parels. En de drie
meisjes ‘al van oudsher’? Zij zijn vergiftigd door een mooie slavin. De kinderen
waren de dochtertjes van de eerste generatie Nederlanders op
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Klad van een vertaling van Yeats' ‘Sailing to Byzantium’ door Maria Dermoût, uit de tweede helft
van de jaren vijftig. Het is het openingsgedicht uit The tower (1928). Dermoût was een groot
bewonderaar van de poëzie van W.B. Yeats (1865-1939) en T.S. Eliot (1888-1965). Van beide
schrijvers bezat ze dichtbundels; van Yeats The collected poems in een editie uit 1955. Een hier niet
afgebeelde versie van de vertaling luidt:

Dit is geen land voor oude mensen. Die jong zijn en / in elkanders armen, vogels
overal in het groen / - de generaties die altijd weer gaan sterven - zingen. / De sprong
der zalmen, de met makreel gevulde zee, / vis, of vlees, zij zeggen het een zomer
lang / -Iedere ontvangenis wordt geboren en zal sterven - / gevangen in de muziek
der zinnen / wie let er op wat er aan onsterfelijkheid is.
Een ouder wordend man is maar een pover ding / een jas vol scheuren op een stok
-tenzij - / de ziel in de handen klapt en zingt en luider zingt / om iedere scheur in het
sterfelijk kleed. / Er was geen andere les in liet zingen / dan ogenblikken van eigen
heerlijkheid / en daarom is het dat ik over alle zeeën ben gevaren / naar hier, naar de
heilige stad Byzantium.
O wijzen staande in Gods heilig vuur /als in het gouden mozaiek van aan [ingelegd
op] een muur / kom uit dat vuur naar deze wentelende sferen / en leer mijn ziel hoe
te zingen. / Verteer mijn hart maar dat ziek is van verlangen / en weet niet wat het
is - noch waarvandaan - waarheen / neem het op in het vlammende vuur der
eeuwigheid.
Eenmaal losgemaakt van deez' gestalte hier / zal het een ander kiezen / een vorm
zoals een Griekse goudsmid die kon maken / van gehamerd goud, verguld emaille
er overheen / zo dat een slaperig keizer er van wakker blijft [niet van kan slapen] /
Of om het op een gouden tak te zetten en het te laten zingen / voor de Ridders en de
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Vrouwen van Byzantium / van wat voorbij is - of voorbij zal gaan - / of van wat zal
komen -
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de ‘thuyn’, gerekend vanaf Himpies vijf generaties terug in de tijd. De meisjes blijven
voortleven in de verhalen die op het eiland de ronde doen. Hun graven zijn er nog.
Bovendien staan er op Himpies' kamerscherm drie gelukkige meisjes afgebeeld in
het roze. Dit lijkt toeval. Er is alle reden om het ingestorte huis als een ongelukshuis
te beschouwen dat Felicia op gezag van haar grootmoeder nooit mag herbouwen.
De kleindochter vraagt zich verbaasd af: ‘“Grootma!” zij riep het hardop. “Was
dat huis? Is... is het hier? Is de tuin Kleyntjes... rust een vloek op de tuin Kleyntjes?
Zegt u liever de waarheid.”
“Een vloek? Dat mag jij niet zeggen kleindochter. Een ongelukshuis, ja, maar
ongeluk is niet hetzelfde als een vloek, en de tuin... de tuin Kleyntjes? zou die... neen,
dat meen jij niet, dat kun jij niet menen. Overal waar mensen zijn daar is tegelijkertijd
ongeluk, verdriet, slechtheid soms ook, fenijn - jij weet wel Fenijn - maar daarom
zijn wij mensen nog niet vervloekt, dat mag jij niet zeggen kleindochter, het is niet
goed om dat te zeggen.”’ (171)
Het ongeluk van het huis is nauw verbonden met de drie meisjes. Al leefden die
in het verleden, ze zijn nadrukkelijk in de roman aanwezig. Felicia probeert het onheil
dat ze zojuist heeft benoemd te bezweren door haar zoontje Himpies elke avond de
meisjes op het scherm goedenacht te laten wensen. Meteen daarna maakt de bibi
haar fatale entree. Boven op haar mand ligt een snoer van glanzend witte schelpen,
‘porcelana’ schelpen. Het kind neemt het eruit, samen met enkele andere kettingen,
en hangt het losjes om zijn hals. ‘Hij keek niet links of rechts, stond onbeweeglijk
stil met wijdopen ogen, angstig en tegelijk verrukt, en als verheerlijkt in de pracht
van de glanzend witte schelpensnoeren om hem heen.’ (177)
De grootmoeder, ineens te voorschijn komend, roept nog: ‘“Himpies, doe die
kettingen af, die zijn niet van jou! Jij moet ze dadelijk teruggeven aan de koop vrouw,
Himpies.”’ (177)
Ook Himpies' donkere vriendje Domingoes had hem al gewaarschuwd: ‘“Himpies
niet doen, niet doen!”’ (177)

In januari 1956 ontving Maria Dermoût voor haar gehele oeuvre de culturele prijs 1955 van de
gemeente Arnhem. Links Maria Dermoût, rechts burgemeester C.G. Matser van Arnhem.
Foto Louis Drent
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Brief van Maria Dermoût aan haar Zwitserse vertaalster Irma Silzer, Noordwijk aan Zee, d.d. 24
oktober 1956. Irma Silzer had lang in Indië gewoond, maar woonde in de jaren vijftig in de buurt van
Ascona. Ze vertaalde De tienduizend dingen voor het Büchergilde Gutenberg in Zürich. Maria legt
in deze brief een en ander uit met betrekking tot De tienduizend dingen. De vertaling kwam in 1959
uit.
TRANSCRIPTIE: Het eiland in 2 schiereilanden / verdeeld: Hitoe (het grootste) / Leytimor (waarop de

stad / Ambon ligt en op de uiterste / punt Noessa Nivé, op die / weg werd de professor vermoord) /
Een langgerekte buitenbaai, / een bijna ingesloten / binnenbaai, waaraan de / tuin Kleyntjes (Kate-kate
/ eigenlijk); iets ten Zuiden / een landengte Passo, waar / de prauwen overgetrokken / werden naar
open zee.
Noordwijk Zee 24 Oct ' 56 / Lieve mevrouw, dit is echt maar een krabbel (wanneer het U / interesseert
kan ik U wel een beter kaartje bezorgen!) ongeveer / is het wel zo, er liep een weg van Ambon naar
Noessa Nivé op de / punt van het eiland en ook een de kant van de binnenbaai uit, / maar die hield
op bij de landengte en de moerassen, zodat de / tuin Kleyntjes in die tijd alleen per prauw te bereiken
was. / Er woonde een oude dame waarmee ik zeer bevriend was, som- / mige dingen werden
gecombineerd, alles is ook niet letter- / lijk zo gebeurd, maar veel toen wel. Zij had een hotel in
Ambon. / Ik ben blij dat U in Indonesië geweest bent, ervan hield, / want ik geloof wel dat dat als
ondergrond nodig is, want ik / weet 't vertalen is moeilijk! / Als er iets is waarmee ik - hoe dan ook behulpzaam kan / zijn dan graag! / De mosselensausen - zwart en wit - is niet anders dan dat / die
met verschillende kruiden toebereid werden, zoals b.v. / ajam poetih en ajam koening bij de rijsttafel.
Deze mosselen- / sausen konden heel lang bewaard worden. / En dan nog iets (maar dit moet U als
tussen haakjes beschouwen, / en vooral ook niet als op enige wijze U te willen beinvloeden, / dat zou
ik zelf ook niet willen hebben als ik vertaalde, wat / toch in zekere zin in eigen vorm gieten is) ik ben
eigen- / lijk geen schrijfster, beheers dat ook niet geheel, en streef daar / ook niet naar, ik wil vertellen,
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vertellen wat ik zie, of hoor, / of voel, daarom probeer ik het altijd zo eenvoudig, zo geser- / reerd
mogelijk te zeggen, schiet daar naar mijn gevoelen / nog in te kort. Misschien is 't toch goed elkander
daarin / te verstaan. / Ik hoop van harte dat U het met plezier zult doen, en / het niet een te grote kluif
zult vinden! / Met hartelijke groeten / Uwe / Maria Dermoût-Ingerman.
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Vervolgens onthult de grootmoeder de waarheid waaruit haar angst voortkomt: ‘“Wij
weten - er is ons geleerd - of zijn dit soms niet de schelpen-snoeren voor de
berg-Alfoeren op Ceram voor als zij op sneltocht gaan, als zij achter een boom staan
te loeren en met een pijl schieten, als er zoveel bloed op de grond vloeit.”’ (178)
Bijna terloops vermeldt Maria Dermoût nog meer dat onheilspellend is. De parels
namelijk zijn parels van de aarde, juwelen die aan de dode zijn meegegeven, begraven
in de aarde, om hem in het hiernamaals te vergezellen. Ze werden opgegraven en
opnieuw verkocht, zijn dus geladen met kwade krachten.
Himpies zal sterven op de wijze die voorspeld is, in zijn nek getroffen door een
pijl van de berg-Alfoeren. De woorden van de grootmoeder hebben de betekenis van
een profetie gekregen. Inmiddels zijn er achttien jaar verstreken. In de laatste brief
aan zijn moeder schrijft Himpies, die zeer tegen de zin van zijn grootmoeder koos
voor een militaire loopbaan: ‘De krijgers zijn prachtig [...] in hun rituele opschik,
naakt, met een schaamgordel tot aan het middel, van melkwitte boomschors, hun
haren over een kokosdop of een stuk hout opgebonden met pluimen van de
paradijsvogel versierd en een krans van witte schelpen - de eigrote glanzende witte
“porcelana” schelpen, daar heb je dan de schelpen van onze bibi [...]. Ik [...] zou er
graag eens een tegenkomen, maar dan ook in krijgsdos, en ik vind dat hen toch
afgeleerd moet worden koppen te halen, magie of geen magie.’ (201)
Deze woorden van Himpies vormen een even grote uitdaging aan het noodlot als
de wat tartende zinnen van de professor over rassenwaan. Op deze manier lijkt Maria
Dermoût de vrees uit te spreken voor handelingen of woorden die indruisen tegen
de natuurlijke orde der schepping. Zij is beducht voor het kwaad dat de mens kan
treffen (moord, dood, onvermijdelijk afscheid) zonder dat hij zich ertegen kan
verzetten. Trots is misschien een antwoord, het woord komt vaak voor in haar werk.
Felicia moest leren een ‘trots meisje’ te worden, rechtop gaan en niet om niets huilen.
Zelf noemde de schrijfster De tienduizend dingen een ‘raamverhaal’: ‘Ik was
eerlijk gezegd een beetje bang tevoren, omdat ik weet dat zo'n raamverhaal moeilijk
in het lezen is en het inderdaad een indruk moet maken van een onderbreken, afbreken
van draden, die enkel en alleen toch gezamenlijk in de handen van mevrouw van
Kleyntjes uitkomen.’ (Van der Woude, 1973, 180)
Dat klopt heel nauwkeurig. Uit ‘Allerzielen’, het laatste hoofdstuk, zijn de eerdere
moordverhalen voortgekomen. Maria schreef als het ware vanaf het slot terug naar
het begin. ‘Allerzielen’ schreef ze eerder dan ‘De professor’. Het tweede hoofdstuk,
‘De tuin Kleyntjes’, is ze vermoedelijk al begonnen op Ambon, zo rond 1912, en
werkte ze pas veertig jaar later uit, tegelijk met de andere hoofdstukken, ‘Het eiland’,
‘De posthouder’ en ‘Constance en de matroos’. Ogenschijnlijk hebben de
moordverhalen over de professor, de posthouder en Constance en haar matroos weinig
te maken met de Himpies-geschiedenis. Toch zijn ze noodzakelijk voor de betekenis
van de roman. Deze drie zogenaamde ‘moordverhalen’ geven aan de herdenkingsdag
Allerzielen een universele strekking. Die ene dag staat symbool voor alle dagen
waarop mensen hun vermoorde beminden gedenken.
De effectieve kracht van het openingshoofdstuk ‘Het eiland’ blijkt bij herlezing
vooral te schuilen in de op het eerste gezicht onsamenhangende opsomming van het
vervallen huis op het eiland, de bomen, de vogels, de baai, de bovennatuurlijke
aanwezigheid van de doden enzovoort. Dat zijn de ‘honderd dingen’ (128) die een
dode nooit mag vergeten. Ritmisch zijn de openingsbladzijden volmaakt. Er gaat
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dreiging uit van de beschrijving vol herhalingen, versterkt door vragende zinnen als
‘Heeft een kind met haar pop in de vensterbank zitten spelen?’ (121) of ‘Wie stond
op het strand toen en staarde over de drie golfjes van de branding heen en over de
baai heen en waarheen?’ (121)
Aan het slot vindt mevrouw van Kleyntjes vertroosting; even vraagt ze zich
verwonderd af wat er met haar gebeurt: ‘[...] en een stem zei
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In de Verenigde Staten had de vertaling van De tienduizend dingen veel succes. Het boek verscheen
op de bestsellerlijsten van Time en in New York werden prestigieuze etalages aan het boek gewijd.
‘Wat een prachtige kritieken komen er uit Amerika op De tienduizend dingen. De uitgever is nog
altijd enthousiast, hij schrijft mij vandaag weer dat Scribner's boekhandel in Fifth Avenue een hele
etalage aan het boek heeft gewijd en verder: “we were able to collect Eastern fabrics and temple toys
to make a background for this, and we provided posters with comments from the writers quoted on
our jacket, and blow-ups of reviews”.’ (Uit een brief, d.d. 11 maart 1958, van haar uitgever Tine van
Buul aan Maria Dermoût.)
Foto Larry Burrows/Life Magazine

In Engeland en de Verenigde Staten werd De tienduizend dingen (1955) in 1958 uitgebracht in een
vertaling van de Nederlands-Amerikaanse schrijver Hans Koningsberger (pseudoniem Hans Koning),
respectievelijk bij Secker & Warburg en bij Simon & Schuster. Dit is het omslag van de Engelse
editie, die de ondertitel draagt A novel of the Moluccas.

langzaam met lange tussenpozen van ver weg: de baai - de binnenbaai - je zult toch
- nooit - de binnenbaai - vergeten - o ziel van -?
Wat gebeurde er met haar, ging zij dood, waren dit haar “honderd dingen”?’ (297)
Nee, ze ontwaart ‘een verbondenheid die zij niet goed begreep; dat hoefde niet,
het viel niet te begrijpen, haar voor een ogenblik gegeven om te aanschouwen boven
het maanverlichte water’. (297, 298)
Waaruit bestaat die samenhang waarnaar de schrijfster op de laatste bladzijde zo
nadrukkelijk verwijst, terwijl de introductie zo'n tweehonderd pagina's eerder juist
de afzonderlijkheid van alles rondom haar accentueerde?
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Het eerste hoofdstuk is opgebouwd uit fragmenten, het laatste hoofdstuk drukt de
samenhang tussen die fragmenten uit: ‘Zij zat rustig in haar stoel, het waren ook
geen honderd dingen, veel meer dan honderd dingen, en niet alleen van haar, honderd
keer “honderd dingen”, naast elkaar, los van elkaar, elkaar rakende, hier en daar in
elkaar vervloeiende, zonder ergens enige binding, en tegelijkertijd voor altijd met
elkaar verbonden...’ (297)
Nu ze dit inzicht heeft verworven staat ze op en loopt ‘onder de bomen door mee
naar binnen om haar kopje koffie te drinken en om opnieuw te proberen verder te
leven’. (298) Een slotzin die de laatste regel van Nog pas gisteren weer in herinnering
roept: ‘Zij moest tijd hebben om het alles te verliezen.’ Er spreekt dezelfde mengeling
uit van berusting en hoop.
In de gedachten van mevrouw van Kleyntjes lees ik tegelijk de literaire opvatting
van Maria Dermoût. Ook haar verhalen vertonen een losheid waarin de gebeurtenissen,
handelingen en herinneringen schijnbaar terloops een vaste plaats krijgen. Pas bij
nauwkeurige lezing blijkt al vanaf de eerste pagina's alles elkaar te raken, in elkaar
te vervloeien, ‘zonder ergens enige binding, en tegelijkertijd voor altijd met elkaar
verbonden’.
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Changementen
Maria Dermoût is geen schrijfster die haar autobiografie rechtstreeks in haar boeken
betrekt. Ze bracht tal van veranderingen aan in haar eigen ervaringen als die een
plaats kregen op papier. Changementen in tijd, plaats, volgorde van de gebeurtenissen.
Haar werkwijze is te illustreren aan de hand van de herdenkingsdag van Himpies
op Allerzielen, 2 november. Dit zou zijn sterfdag zijn, hoewel nergens in het boek
deze verwijzing staat. In een vitrine in het Letterkundig Museum in Den Haag, gewijd
aan haar leven en werk, ligt een opengeslagen kalenderboekje, langwerpig van vorm.
Het bevat citaten en aantekeningen. Op 2 november staat er: ‘Allerzielen 1945, onze
innig geliefde zoon.’
In dat jaar overleed inderdaad haar zoon Hans in een Japans gevangenkamp. De
datum is evenwel 25 april. Allerzielen is de dag van de herinnering aan de
overledenen. Zowel Maria Dermoût als mevrouw van Kleyntjes brengen Hun verdriet
op universeel niveau door de herdenkingsdag. onafhankelijk te laten zijn van de
feitelijke sterfdag. Hun toewijding ontstijgt de directe, autobiografische aanleiding.
Kennis van de symboliek van het boeddhisme vormt in haar werk de filosofische
achtergrond, in het verhaal ‘De boeddharing’ uitgebeeld als een rondgang langs de
Boroboedoer, de boeddhistische tempel op Java. Het verhaal, geschreven in 1948 in
Arnhem, is haar altijd dierbaar geweest. Het gaat over een tuinopzichter die een
tempelring vindt, waarna hij zich gaat verdiepen in de betekenissen die de tempel
uitdrukt. De ‘handhoudingen’ van de zittende boeddhabeelden in de stoepa's, de
klokvormige opengewerkte koepels die op de verschillende terrassen van de tempel
zijn aangebracht, vertellen hem over de levensloop van de mens. De beide handen
gekromd over elkaar gebogen symboliseren ‘Het Wiel, de Wetmatigheid, waaraan
alle schepselen gebonden zijn’. (345) Begrippen als ‘Overpeinzing’, ‘Lering’,
‘Belofte’ en ‘Schenking’ passeren de revue. ‘En de Vertroosting - de rechterhand
met de palm naar voren gekeerd, alle vingers, ook de duim, recht omhoog.’ (345)
Dank zij de kennis van het boeddhisme en het inzicht dat de tuinopzichter verwerft,
bereikt hij een staat van genade die vergelijkbaar is met de verlossing van haar angsten
die de jonge vrouw vindt in ‘Kwan Yins slang’. Maria Dermoût schrijft: ‘Hij, zich
nauwelijks bewust van eigen en aller mensen tekort: hun scheidingen en eenzaamheid,
hun falen, en smart en angst - dat alles dat om vertroosting vraagt, wist op eenmaal
hoe het is vertroost te worden. Hoe kon dat? Dat kon toch geen mens begrijpen?’
(345)
Vertroosting blijkt een van de sleutelwoorden te zijn in haar oeuvre. Het is de
balsem tegen de pijn van scheiding en eenzaamheid. In bijna elk van haar werken
ontwikkelt zich een verhaallijn die loopt van ontmoeting of verbondenheid tussen
mensen naar afscheid, verlies of scheiding. De levensvisie die hierachter schuilgaat
is tweevoudig: mensen zijn aan elkaar verwant of met elkaar verbonden, maar juist
die band maakt elke scheiding noodlottig. Elk schepsel is aan dit ‘Wiel, de
Wetmatigheid’ gebonden. Zelf schreef Maria over ‘De boeddharing’: ‘Our grief is
not greek. We are not to despair, weet ik wel, weet ik wel, maar ik vind nog altijd:
een hand met een zakdoek die onze tranen droogt zo prettig, ja zelfs de laatste
handhouding van de Boeddha is die van de vertroosting.’ (Van der Woude, 1973,
144)
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Ons verdriet is niet als dat van de Grieken: in deze in het Engels genoteerde
opmerking drukt Maria haar voorkeur uit voor de oosterse levenshouding waarin
eenheid en harmonie overheersen, en niet de westerse gedachte van het dualisme.
Het Griekse verdriet, dat is de zelfvernietiging van Oedipus, de haat van Agamemnon,
de jaloezie van Medea, de wrok van Achilles. Woorden die men in haar werk
tevergeefs zoekt. Maria's aandacht gaat uit naar het onvermogen van de mens tot
duurzame verbintenis.
Twee verhalen visualiseren deze gedachtengang. ‘Twee jade reigers’ uit De juwelen
haarkam en ‘Old men forget’ uit De sirenen. In het eerste verhaal
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In het Bijvoegsel ‘Vrouw en Mode’ van Elseviers Weekblad, d.d. 22 en 29 augustus 1959, publiceerde
Maria Dermoût het verhaal ‘De sirenen’, met illustraties door de in Bandoeng geboren illustrator
Eppo Doeve (1907-1981).
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groeit tussen een man en een vrouw langzaam het besef dat zij uit verschillende
werelden afkomstig zijn. De man, als kind opgegroeid in Indië, is door de baboe
Fatimah ingewijd in het magische denken van het Oosten; zijn vrouw staat daarbuiten
en ervaart die magie als bedreiging. De tegenstelling tussen Nederland en Indië blijkt
uiteindelijk onoverkomelijk. ‘Zijn jeugd in het Oosten?
In het begin had hij er haar over willen vertellen, aldoor over willen vertellen, toen
niet meer, zij had ook niet goed geluisterd, een enkel ding had zij onthouden zoals
het ivoren hekje en de koning Salomo en de prinses, de duif [...]. Was het dat? Dat
kon toch niet!’ (370) Uiterlijkheden zijn voor iemand die niet vertrouwd is met de
oosterse cultuur te begrijpen, ‘een enkel ding’ of een ‘ivoren hekje’. Maat het
wezenlijke inzicht ontbreekt en, suggereert Maria Dermoût, is evenmin uit te leggen.
‘Old men forget’ speelt zich ook af in een familie. De titel is ironisch: de oude
man herinnert zich juist haarscherp zijn verleden. De familieleden daarentegen, zijn
ervan overtuigd dat hij is weggezonken in een treurige staat van gedachteloosheid.
Het verhaal is geschreven als een verzet tegen het vergeten. Er spreekt opstandigheid
uit zinnen als ‘Niet weten is niet hetzelfde als vergeten’ (488) en een passage als
deze: ‘Vergeten zou wel rustig zijn denk ik, niet alles vergeten. Maar ons wordt niet
gevraagd. Trouwens, zolang we leven willen we ook niet vergeten, daarna, onder de
groene zoden, zullen we alles wel rustig vergeten zijn, denk ik zo, weet het niet, dat
weet ik nou weer niet bij voorbeeld.’ (489)
De tragiek van de oude man scherpt Maria aan door een van zijn zoons te
introduceren die meent te moeten denken dat vader ‘oud wordt’. Net zoals in ‘Twee
jade reigers’ botst hier Holland met Indië. De oude man heeft een carrière in de Oost
achter de rug. Net zoals Maria Dermoût zelf is het verblijf op de Molukken hem het
dierbaarst: ‘Een ambtswoning, nogal vervallen, onze meubels en Mary's spulletjes
verdrinken erin. Van hout, voor de aardbevingen, en de vloeren zijn slecht
gecementeerd, zodat er soms hier en daar wel eens een soort onkruid door de vloeren
groeit en zelfs een paar groene bladen krijgt. Een boom, zegt Mary en kijkt met grote
ogen, misschien als er maar niet een grote boom dwars door het huis heen gegroeid
was. [...]
Ik probeer haar de geschiedenis van het land te vertellen, er is daar veel gebeurd,
dat heeft mij altijd erg geïnteresseerd, dat doet het haar niet zo erg. Ik houd veel van
lezen en zou haar sommige dingen voor willen lezen, zij luistert aandachtig, de
wenkbrauwen gefronst, maar ik weet niet of zij iets hooft.’ (490, 491)
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Slot
Indische jaren, jaren daarginds, destijds, toen: die behoren voorgoed tot het verleden.
Maar niet voorbij zijn de herinneringen, en eenmaal opgetekend gaan die nooit
verloren. De romans en verhalen van Maria Dermoût zijn een weergave van haar
obsessie voor de tijd die vervliegt en die haar personages eenzaam achterlaat,
ontheemd, tussen twee vaderlanden.
De honderd keer honderd dingen die een mens zich moet herinneren zijn voor
Maria Dermoût ook de tienduizend dingen en nog veel meer, de verbeeldingen,
vertellingen en verzinsels van dat gindse verleden land.
Als ze aan het eind van Nog pas gisteren schrijft dat Riek ‘tijd moet hebben om
het alles te verliezen’ dan lees ik die zin als een opdracht om het achter de horizon
verdwijnende eiland Java opnieuw in de herinnering te beleven en vast te leggen.
In 1952, toen Maria Dermoût al sinds 1933 in Nederland woonde, werd haar voor
het archief van Het Handelsblad gevraagd enkele biografische bijzonderheden over
zichzelf te vermelden. Ze antwoordde op de vraag naar ‘verdere mededeelingen uit
uw levensloop die ge van beteekenis mocht achten’: ‘Tot het twaalfde jaar, en daarna
van het zeventiende tot vijf-en-veertigste jaar (met korte onderbrekingen) in Indië
geweest.’
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Maria Dermoût in de grote balkonkamer van ‘De Blokkedoos’, haar huis in de duinen van Noordwijk
aan Zee, herfst 1959. Op 27 juni 1962 overlijdt Maria Dermoût. Ze wordt in Noordwijk aan Zee
begraven.
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Greetje Heemskerk
Balans van beleid
H.J. Friedericy (1900-1962)
Op 3 april 1947 schrijft H.J. Friedericy aan Fred Batten van Uitgeverij Contact: ‘Ik
heb bijna negen jaar tussen de Boeginezen en Makassaren geleefd en van de eerste
dag afhebben mij land en volk geboeid. Als men mij vraagt waar ik het gelukkigst
geweest ben, dan denk ik, dat ik zal antwoorden: op Zuid-Celebes. Dat land is mij
in het bloed gaan zitten [...].’
Friedericy's verblijf op Zuid-Celebes (van 1922 tot 1930) is niet alleen bepalend
geweest voor zijn carrière als ambtenaar bij het Binnenlands Bestuur - hij werd alom
geprezen als Celebes-kenner en promoveerde in 1933 op het proefschrift De standen
bij de Boeginezen en de Makassaren - maar zeker ook voor zijn carrière als schrijver.
Afgezien van enkele tijdschriftpublikaties is zijn gehele literaire oeuvre, bestaande
uit twee romans, een verhalenbundel en een brievenboek, terug te voeren op zijn
jaren op Zuid-Celebes. In deze tijd leerde hij die andere cultuur zo goed kennen dat
die de rest van zijn leven een bron van inspiratie bleef.
Naast zijn verblijf op Zuid-Celebes is voor de totstandkoming van zijn literaire
werk nog een andere ervaring in Indië bepalend geweest. Dit zijn de jaren die hij,
afgezonderd van vrouw en kinderen, doorbracht in gevangenissen en kampen tijdens
de Japanse bezetting. Hier begon Friedericy zijn literaire loopbaan met een
potloodstompje schrijvend op gepikt papier.

Herman Jan Friedericy, geboren op 8 juni 1900 in Stadskanaal, hier als kleuter, ± 1903. Hoewel
Friedericy's vader postdirecteur in Geldrop was, woonde het gezin aanvankelijk in Beek-en-Donk en
ging Herman Jan in het nabijgelegen Helmond, de plaats waar deze foto werd genomen, naar de lagere
school.
Foto Gebr. Janssen Venlo/Helmond
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Een afstandelijke verteller
Uit interviews en biografische artikelen komt H.J. Friedericy telkens weer als een
weliswaar joviale, maar ook wat ongrijpbare en afstandelijke man naar voren. Hij
wordt getypeerd als een geboren verteller, die interviewers al snel het initiatief uit
handen neemt met alle in hem opborrelende verhalen. Met dit verteltalent en zijn
groot gevoel voor humor weet hij ieder gehoor aan zich te kluisteren. Hoewel hij
zich overal snel weet aan te passen en een graag geziene gast is, kunnen slechts
weinigen direct hoogte van hem krijgen. Mensen die hem persoonlijk gekend hebben,
zoals Rob Nieuwenhuys en A. Alberts, noemen eveneens zijn vermogen om ‘overal
een verhaal van te maken’ en typeren hem als tegelijk ‘hoffelijk, gereserveerd en
tegemoetkomend’. (Nieuwenhuys, 1972, 493)
Friedericy was ook als schrijver een afstandelijk verteller. Veel in zijn werk is
autobiografisch en in menig verhaal is Friedericy in een van de personages te
herkennen. Het verhaal wordt echter slechts zelden uit het perspectief van dit
personage verteld. In de in 1958 verschenen roman De raadsman is Carel, een jong
bestuursambtenaar, een van de hoofdkarakters. Hij krijgt, net als Friedericy, op
vierentwintigjarige leeftijd een belangrijke post te vervullen als controleur van Gowa.
Hoewel Friedericy geen moeite heeft gedaan om deze en andere feitelijke
overeenkomsten tussen hem en dit personage te verhullen, staat Carel niet centraal.
Over zijn zieleleven komen we niet meer te weten dan over dat van Toewan Anwar,
een ander belangrijk personage in dit boek.
Friedericy's laatste zelfstandige publikatie De eerste etappe (1961), die een jaar
voor zijn dood verscheen, is veel persoonlijker van aard. Het boek bestaat uit
authentieke brieven die Friedericy als jong en enthousiast ambtenaar bij het
Binnenlands Bestuur in de periode 1922. tot 1928 aan zijn ouders in Brabant schreef.
Hoewel de namen van de in de brieven voorkomende personen, ook die van Friedericy
zelf, werden veranderd en opmerkingen
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Friedericy als jongen te paard, ± 1912. Zijn rijstijl was jaren later, in 1922, nog zo slecht dat hij eerst
tientallen paardrijlessen moest nemen voordat hij naar Indië kon vertrekken.
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Een door Friedericy getekende plattegrond van het centrum van Watampone, die hij op 9 juli 1922
aan zijn ouders verstuurde. Watampone, ‘een mooi dorp’ schrijft Friedericy, was zijn eerste standplaats
op Zuid-Celebes. In de pasangrahan (links bovenaan) konden doortrekkende ambtenaren van het
Binnenlands Bestuur overnachten.

over familieaangelegenheden werden geschrapt, is De eerste etappe toch een
persoonlijk verslag gebleven. Het is waarschijnlijk ook niet toevallig dat niet
Friedericy zelf, maar zijn vrouw Lout het initiatief nam tot deze publikatie. Vele
jaren na de dood van Friedericy's moeder kreeg zij de bijna tachtig bewaard gebleven
brieven in handen en begon ze over te tikken. Het is waarschijnlijk ook niet toevallig
dat Friedericy bij het verschijnen van De eerste etappe in december 1961 onzekerder
was dan ooit over de ontvangst. (Brief aan Greshoff, 23 januari 1962)

In Indië geweest: Maria Dermoût, H.J. Friedericy, Beb Vuyk

53

Vertrek naar Indië
Herman Jan Friedericy was eenentwintig jaar toen hij zich op 6 mei 1922 in Genua
inscheepte op het SS ‘Jan Pieterszoon Coen’, richting Batavia. Aan boord ontpopte
Friedericy zich al snel als een organisator en gangmaker. Tijdens de ruim drie weken
durende bootreis organiseerde hij feesten en wedstrijden. Bovendien zette hij met
een medepassagier een cabaretvoorstelling in elkaar, waarbij hij ‘vijf splinternieuwe
schlagers’ ten gehore bracht.
Ook maakte hij aan boord kennis met de heer Van Prehn, assistent-resident, die
hem enthousiaste verhalen vertelde over zijn werk. Van Prehn raadde hem aan om
net als hij naar de buitengewesten te gaan. ‘Dat lijkt hem echt iets voor mij,’ schrijft
Friedericy opgetogen aan zijn ouders.

Tekening van Friedericy in een brief aan zijn ouders van 4 september 1922. Ter gelegenheid van de
verjaardag van koningin Wilhelmina op 31 augustus werden in Watampone allerlei feesten
georganiseerd. Friedericy moest 's avonds helpen bij het afsteken van het vuurwerk.
TRANSCRIPTIE: [...] Let slechts op het feit dat ik in de jury zat / voor de wedrennen op 31 Augustus en

1 September. Dat / ik met de heer Haga op 30 en 31 Aug. 's avonds vuurwerk / af moest steke - je
moet en kunt hier alles. Vóór ik / begon met het laatste stinkend karweitje, dacht ik / dat ik er in zou
blijven. Ik mompelde al zoo iets van / ‘mortibus te salutant’, in ieder geval was 't geen zoiver / latoin
- wankelend verscheen ik op het veld met een / fakkel in de sidderende vuist. Maar ik heb de vuur- /
proef schitterend doorstaan. De tweede avond was ik er / al aan verslaafd. / ‘Wa schwon en blüw!!’
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Studietijd
In Leiden had hij in de voorafgaande jaren indologie gestudeerd, bij de hoogleraren
Van Vollenhoven en Snouck Hurgronje, beiden voorstander van een ‘ethische richting’
in het koloniaal beleid. Zij pleitten voor beter onderwijs aan Indonesiërs en voor een
grotere mate van autonomie van lokale rechtsgemeenschappen én van
Nederlands-Indië binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Deze ‘ethische richting’
- die vanaf de eeuwwisseling in Nederland opgeld deed - stond in de tijd dat Friedericy
in Leiden studeerde nog volop ter discussie. Ook de student indologie uit De raadsman
krijgt in Leiden te maken met confrontaties met andersdenkenden. Een medisch
student in Leiden voegt hem toe dat bestuurs-ambtenaren alleen maar naar Indië gaan
om te kunnen overheersen, de vroegere predikant uit het dorp weigert hem - wanneer
hij van het aanstaande vertrek hoort - de hand te schudden en een jonge Indonesiër
die in Leiden studeert, zegt over een eventuele ontmoeting in Indië slechts: ‘De één
vóór en de ander achter de tralies.’ (231)
De Leidse faculteit werd door tegenstanders gezien als het bolwerk van ‘de ethische
politiek’. Om hieraan tegenwicht te kunnen bieden werd in 1925 met door
ondernemers gesteunde fondsen in Utrecht een nieuwe studierichting indologie
opgezet, al snel spottend ‘de olie-faculteit’ genoemd. De schrijver A. Alberts, die
jaren later Friedericy als bestuursambtenaar naar Indië zou volgen, studeerde aan
deze ‘olie-faculteit’. De Utrechtse studenten kregen daar bij prof. dr. F.C. Gerretson,
die bij het ministerie van Koloniën en de Koninklijke Petroleum Maatschappij
werk-zaam was geweest, ingeprent dat de Nederlanders ‘door de historie waren
geroepen om in Indië te heersen’. (Spoor, 1984, 99) De controverse tussen Leiden
en Utrecht bleek echter in de praktijk geen problemen op te leveren. In een interview
in De Tijd zegt Alberts hierover: ‘Dan kwam je daar als bestuursambtenaar in Indië,
de Leienaars felle voorstanders van het adatrecht, en wij, van de
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Friedericy in rijkostuum in Watampone, ± 1913. Watampone was de hoofdplaats van de onderafdeling
Boni (Zuid-Celebes). In Boni is Friedericy's eerste, historische roman Bontorio, de laatste generaal
(1947) gesitueerd.
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“historische” richting, maar op den duur vervlakte dat allemaal [...]. Wanneer je op
Madoera zat of ergens op de eilanden, als enige Europeaan tussen de inlanders, waar
bleef dan het probleem? Die tegenstelling bestond eigenlijk alleen in Nederland.’
(Spoor, 1984, 99)

Tekening van Friedericy in een brief van 1 juli 1923 waarin hij een tournee beschrijft met zijn chef
- de assistent-resident Beeuwkes - en twee collega's. Beeuwkes bleek tot grote hilariteit van zijn
ondergeschikten een slecht paardrijder.
Hij [= Beeuwkes] zit er zóó op. Vooruit reden de zeuntjes. Die kon- / den 't niet. Die
waren ook geen A.R. [ = assistent-resident]. Dan / kwam Stephan. Op 't paard als Beeuwkes. Dan /
ik - dito. En André, vóórover op z'n / paard, blauw van 't lachen. / André: ‘Meneer Beeuwkes, / nu
moet U 'ns achterom kijken, / wat 'n prachtig gedicht op / het dal van Bingo.’ / M.B.: ‘Nee - dat zie
ik op / de terugweg wel.’
TRANSCRIPTIE:
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Friedericy repeteert met zijn vriend Stephan Waardenburg bij de oversteekplaats aan de Marosrivier
de begroeting van hoog bezoek aan zijn stand-plaats Maros, waar Friedericy in 1923 enkele maanden
als aspirant-controleur werkzaam was.

Watampone
Tot Friedericy's grote vreugde werd hij na aankomst in Indië inderdaad - onder de
hoede van Van Prehn - op het buitengewest Zuid-Celebes geplaatst. Zijn eerste
standplaats werd Watampone, de hoofdplaats van Bone. Bone was een zelfbesturend
landschap, dit betekende dat het Binnenlands Bestuur zich hier voornamelijk beperkte
tot het geven van advies aan het inlands bestuur en het houden van toezicht. Het
contact met de inlandse gezaghebbers en cultuur was hier veel intensiever dan in de
gebieden met rechtstreeks bestuur, waar het Binnenlands Bestuur boven het inlands
bestuur stond.
In Watampone (net ‘Baarn in het klein’, schrijft Friedericy aan zijn ouders) kreeg
hij volop de tijd om zich rustig in te werken. Hij woonde als toehoorder de zittingen
van de inlandse rechtbank bij en ging regelmatig op tournee, aangezien Van Prehn
het belangrijk vond dat Friedericy eerst zo veel mogelijk zou zien. Zo trekt hij samen
met de controleur van Watampone, Haga, voor vijf dagen
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Friedericy (vierde van links) tussen vrienden en collega's op de galerij van het huis van
Divisiecommandant van de Gewapende Politie ‘Pappie Winter’ (derde van links) te Makassar
(Zuidwest-Celebes) tijdens de paasdagen, 8 april 1923.

de bergen in om wegen en bruggen te inspecteren, de stand van het rijstgewas op te
nemen en besprekingen te voeren met de inlandse Hoofden. Door de heer Van Prehn
wordt hij meegenomen op tournee om geschikte grond te zoeken voor irrigatie en
hierover besprekingen te voeren met het zelfbestuur. Van Prehn ‘droomt van irrigatie’,
schrijft Friedericy bewonderend aan zijn ouders. Hij was zich met zijn opleiding in
Leiden die bestaan had uit vakken als Nederlands-Indisch staatsrecht, Indische
volkenkunde en algemene kunstgeschiedenis, tegenover Van Prehn pijnlijk bewust
van zijn gebrek aan kennis van wegenaanleg en irrigatiemogelijkheden. Het schrijven
van een verhandeling over het Bonese rijk, in opdracht van Van Prehn, was dan ook
meer een kolfje naar zijn hand. Zijn interesse voor de inlandse cultuur werd gewekt.
Friedericy schrijft op 17 augustus 1922 over die verhandeling aan zijn ouders: ‘[Het
gaat] voornamelijk over de vorstenhuizen, die in dat gebied hebben geheerst; welke
macht de vorsten bezaten; welke belastingen zij in geld, produkten en arbeid eisten
en zo meer. De altijd behulpzame commies van het controleurskantoor heeft mij
daarbij geholpen aan oude legenden over het ontstaan van het oudste vorstenhuis en
over de oorsprong van de “ornamenten”, voorwerpen van grote magische kracht, die
onontbeerlijk zijn voor het gezag van een vorst: wapens, vreemd gevormde stenen,
gongs of antieke Chinese borden en pullen. Ik heb er echt mijn best op gedaan. Ik
genoot.’ (269)
De Europese gemeenschap in Watampone was zeer klein. Er was dan ook geen
sociëteit, zoals in de stad Makassar, waar gedanst kon worden en regelmatig
toneelstukken waren te zien. Voor vertier was men dus op elkaar aangewezen.
Friedericy, die zich ook in deze kleine gemeenschap snel thuis voelde, tenniste elke
dag en ging regelmatig een avondje bridgen met de veearts en de Ambonese dokter.
‘Het leven is heerlijk,’ schrijft hij opgewekt in een brief aan zijn ouders. Ook het
vertellen van verhalen was in Indië bij gebrek aan alternatieven een belangrijke vorm
van vrijetijdsbesteding. Alberts zegt hierover: ‘Je deed niet anders dan vertellen op
de voorgalerij. Er was geen schouwburg, er was niets. Je moest wel verhalen vertellen,
en je maakte altijd wel iets mee. En na een paar jaar ging je weer weg, en kwamen
er anderen met nieuwe verhalen.’ (Bernlef, 1986, 8)
In de kleine Europese gemeenschap van Watampone was het eveneens een geliefde
bezigheid. Friedericy en de controleur Haga, wiens naam in De eerste etappe werd
veranderd in Haaksma,
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Met vriend Stephan Waardenburg poserend voor de herten, buitgemaakt in de bossen van Maros
(Zuidwest-Celebes). Jagen was een belangrijke vrijetijdsbesteding in Indië. Friedericy merkte op 1
juli 1923 in een brief aan zijn ouders over een van deze hertejachten op: ‘Ik heb geloof ik, meer
rondgekeken dan op herten gelet.’

Friedericy (tweede van links) was een enthousiast toneelspeler, Makassar ± 1924. In zijn jaren bij de
Makassaarse toneelvereniging speelde hij onder andere in het blijspel Phyllis van C.P. van Rossem
en in Lentewolken van Herman Roelvink. Voor Phyllis ontwierp hij ook de decors.
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Vanwege zijn acteertalent werd Friedericy regelmatig gevraagd voor de rol van Sinterklaas. Hier in
1925 bij het huis van assistent-resident Van Lith in Makassar. Sinds september 1924 was Friedericy
in Makassar werkzaam op de Gewestelijke Secretarie.

brachten tijdens een tournee twee dagen verhalen vertellend met elkaar door. Aan
zijn ouders schrijft Friedericy: ‘[...] Haaksma [= Haga, GH] kan vertellen als de beste.
Verscheidene van zijn verhalen hebben tot onderwerp “bezoeken van Hoge Heren
aan veraf gelegen oorden”. Speciaal reizen van landvoogden “in het binnenland”
zijn hier in de Oost een onuitputtelijke bron van anekdoten, die vrijwel het eeuwige
leven hebben. Of die verhalen waar zijn doet er later niet zo veel meer toe.’ (256-266)
Ook Friedericy liet zich van zijn kant niet onbetuigd en vertelde Haga over zijn
jeugd, over de Geldropse kermis, het lekke orgel en de intocht van de burgemeester.
Het lied dat de jeugd bij die gelegenheid zong, werd door Friedericy zo gloedvol
gebracht dat het nog lang populair bleef in Watampone.
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Een door Friedericy getekende plattegrond van zijn huis in de kustplaats Bantaëng op Zuid-Celebes.
Over deze plaats schreef Friedericy op 6 april 1924 aan zijn ouders: ‘'t Is de leelijkste
afdeelingshoofdplaats die ik tot nog toe gezien heb. Kavalje's van huizen, droevigslechte wegen - een
gat.’ Bantaëng was de vijfde standplaats waar Friedericy als aspirantcontroleur verbleef.
TRANSCRIPTIE: Mijn huis in Bantaëng. / De stippellijn beduidt de daklijn. / Zoover steekt het dak over.

Rechts het / bediendenverblijf. Links net zoo'n stel / bijgebouwen waarin badkamer, keuken, / W.C.
en bergplaats - alles (zie rechts) / verbonden door een overdekte galerij.

Makassar
Het was gebruikelijk om jonge bestuursambtenaren bij het Binnenlands Bestuur
regelmatig over te plaatsen, om ze met zo veel mogelijk facetten van het bestuurswerk
te laten kennis maken. Friedericy werd na zeven maanden overgeplaatst naar
Makassar. In zijn ruim achtjarige loopbaan op Zuid-Celebes zou hij zevenmaal
overgeplaatst worden. Het afscheid nemen van Watampone kostte hem moeite. ‘Het
is iets wat ik nooit leer,’ schrijft hij aan zijn ouders. Eerder had hij al afscheid moeten
nemen van Haga, die was overgeplaatst naar Borneo. ‘De laatste avonden voor
Haaksma en zijn aanstaande vrouw van hier vertrokken, hebben wij met ons drieën
nog wat zwijgend in de open auto in de omgeving getoerd. En nu zijn ze weg. Ik mis
hen erg. Maar zo is het Indisch leven, dat begrijp ik al: vreemden komen en vrienden
gaan.’ (277)
Het leven in Makassar verschilde in veel opzichten van dat van Watampone.
Kantoorwerk in plaats van het buitenwerk dat hij in Watampone gewend was en een
grote Europese gemeenschap met een nog grotere sociale controle: ‘Ik roddel, gij
roddelt, hij (of zij) roddelt, wij zullen allemaal altijd roddelen.’ (289)
Ineens is het nu mogelijk om een concert bij te wonen of een bezoek te brengen
aan de sociëteit ‘De Harmonie’ waar de roulette draait en gedanst kan worden tot in
de vroege ochtend. De stad zit vol met autoriteiten van het Binnenlands Bestuur en
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andere hoogwaardigheidsbekleders, die allen ‘bang zijn om over het hoofd te worden
gezien’. Diplomatiek handelen was voor een jong bestuursambtenaar dan ook een
eerste vereiste; hij diende op tijd de juiste persoon te groeten en regelmatig een dansje
te maken met de vrouw van zijn chef. Van enig intellectueel leven is in Makassar
geen sprake, constateert Friedericy: ‘'n Foxtrot zal het vrijwel altijd winnen van een
Symphonie van Schubert [...]. En evenzo zullen de meeste mensen liever een Engelse
prent van een juffrouw met knalrode
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Pa Corné, Poe Noll en Friedericy (rechts) op een primitieve veerpont. De assistent-resident Poe Noll
was tijdens Friedericy's verblijf in Bantaëng van maart tot oktober 1924 zijn directe chef.

Het huis van Friedericy in Soenggoeminasa (Zuidwest-Celebes) waar hij van 1925 tot 1928 als
controleur werkzaam was. Friedericy was er zeer over te spreken: ‘Een prachtig huis [...] met groote
gazons met oude boomen achter en struiken en heesters vóór.’ Een deel van de meubels voor het huis
ontwierp hij zelf.
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Friedericy (links) hier met vriend Ton Ringeling ‘uit de handel’ die in 1927 een maand bij Friedericy
in Soenggoeminasa (Zuidwest-Celebes) logeerde. Beide heren zijn in pyjama, voor de Nederlanders
in Indië ‘de informele dracht’.

wangen in hun binnengalerij hangen, dan een behoorlijk schilderij of een ets van De
Mesquita of Nijland of Van der Valk, om er maar een paar te noemen. De belezenheid
van de meerderheid gaat niet verder dan Engelse sixpence-novels. Goed, zo is nu
eenmaal met uitzonderingen natuurlijk, het Indisch publiek.’ (293)
Hoewel Friedericy in de brieven aan zijn ouders heel wat kritische opmerkingen
plaatst en een beeld schetst van het Makassaarse gezelschapsleven als van een
wespennest, weet hij zich door zijn tactvolle en voorzichtige omgang met anderen
ook hier goed te handhaven. Friedericy was een hartstochtelijk toneelspeler en hij
meldde zich dan ook meteen bij de toneelvereniging van Makassar. Op zaterdag 18
augustus 1923 bracht de toneelvereniging Lentewolken van Herman Roelvink. In de
Makassaarse Courant wordt Friedericy bejubeld om zijn ‘los en natuurlijk’ spel.
Friedericy genoot van de overweldigende natuur op Zuid-Celebes. Een tournee
naar Maros met de assistent-resident werd door hem dan ook meteen gekoppeld aan
een hertejacht door de dichte bossen met zijn vriend Stephan. Aan zijn ouders schrijft
hij: ‘Ik heb eigenlijk, geloof ik, meer rondgekeken dan op de herten gelet. Eens
hoorde ik geritsel en op niet meer dan tien meter afstand renden plotseling als een
troep kwajongens zeker twintig jonge baviaaen voorbij. Daarna kwam een groep
volwassen apen als deftige oude heren langs stappen. De jonge apen gilden en
schreeuwden en een enkele greep, zonder enige aanleiding, een haan, slingerde
daaraan, ernstig rondkijkend, heen en weer, en sprong, hoep, weer op de grond. Ik
hield me doodstil, stijf tegen een boom aangedrukt. Later streek een kakatoe vlak
voor mij neer, de groene veren schitterend in een bundel zonnestralen, die door het
bladerdak stak.’ (301)
Hoewel hij die dag geen hert schiet, besluit hij genietend met de woorden: ‘Dit is
één van mijn mooiste dagen in de Oost geweest.’
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Friedericy op de voorgalerij van zijn huis in Soenggoeminasa. Zijn ervaringen als controleur in deze
plaats zou hij later in de roman De raadsman (1958) verwerken.

Couvreur en de ethische politiek
In augustus 1924 nam een nieuwe gouverneur, A.J.L. Couvreur, zijn intrek in de
residentswoning te Makassar. Couvreur was een voorstander van de ‘ethische
richting’. Hoewel Friedericy in Leiden tijdens zijn studie al kennis had gemaakt met
de opvattingen van de ethici, zou hij nu pas echt beïnvloed worden door hun
denkbeelden. In de brief aan zijn ouders waarin Friedericy melding maakt van de
aankomst van de nieuwe gouverneur, laat hij een sterk ethisch geluid horen. ‘Ik kan
mij nauwelijks een loopbaan voorstellen, die zulke hoge morele en intellectuele eisen
stelt als de bestuurs-loopbaan. [...] Ten slotte werken wij bestuursambtenaren met
mensen, door mensen en voor mensen. Wij komen vaak tegenover moeilijke
problemen te staan, problemen, waarbij tientallen factoren een rol spelen, die in een
Europese samenleving onbekend zijn. Als wij het goed willen doen, moeten wij ons
verdiepen in de zeden en gewoonten van ieder volk en van elke streek. Wij moeten
daarenboven op de hoogte zijn van familie-verhoudingen, van vriendschappen,
vijandschappen en intriges.’ (328)
Couvreur zou in de jaren 1924 tot en met 1929 in zijn functie van gouverneur vele
hervormingen doorvoeren in Zuid-Celebes. Hij maakte zich sterk voor ontvoogding
en decentralisatie en streefde naar een bestuursvorm waarbij meer aansluiting werd
gezocht bij de traditionele verhoudingen binnen de inlandse maatschappij. Voor de
zelf-besturende landschappen betekende dit een bevordering van de traditionele
macht van de vorsten en aroe's en van de Hoofden van de kleinere
adatgemeenschappen. De Nederlandse bestuursambtenaren, bij wie natuurlijk toch
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de uiteindelijke macht bleef liggen, dienden zich op te stellen als ‘een oudere broeder’
van de traditionele Hoofden. (Herben, 1987, 37) Friedericy, die inmiddels ook al in
Maros, Sindjai en Bantaëng had gewerkt, werd weer overgeplaatst naar Makassar
om op het gouverneursbureau te komen werken. Er ging een wereld voor hem open.
Aan zijn ouders
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De Badik van Hadji Baoe - in het verhaal ‘Bloed’ Hadji Moestapa genaamd. - ‘En geen badik was
sneller dan de zijne. Zijn wapen was befaamd; het was gesmeed van een Engelse cavaleriesabel en
het lag als geen ander veilig en zeker in de hand.’ (126) Friedericy was controleur in Soenggoeminasa
toen Hadji Baoe werd vermoord. De badik waarmee zeker zeventig moorden werden gepleegd, kwam
zo in zijn bezit.

schrijft hij: ‘Begrijpen jullie nu iets van mijn werk? Van ons werk? In mijn eerste
brieven heb ik daarover wel geschreven, doch toen bezag ik zelf alles natuurlijk te
veel van de buitenkant. Ik zag toen in de eerste plaats wat daar in Bone in een jaar
of zeventien was tot stand gebracht; ik zag de wegen, bruggen, die het land
openlegden; ik zag de irrigatiewerken onder O'Briens [= Van Prehn, GH] handen
groeien, zodat van tienduizenden bahoes sawahgronden de oogst verzekerd werd,
en beveiligd tegen droogte; ik zag de veiligheid van lijf en goed met het jaar toenemen
- doch ik zag niet de noodzaak en de mogelijkheid tot het ontwikkelen van het volk
en zijn Hoofden, opdat deze langzamerhand een deel van onze taak zouden kunnen
overnemen. Nu is deze Gouverneur gekomen en zijn hoofdtaak acht hij deze innerlijke,
politieke opbouw. Daar zit ik nu in, middenin, in die sfeer. Reorganisatie, reorganisatie
- het is al reorganisatie wat wij horen. En de practici in dit Gewest houden hun hart
vast bij deze hervormingsplannen; zij zijn beangst, dat de komende veranderingen
de gedurende de laatste vijftien tot twintig jaar gegroeide verbanden te snel uiteen

Op 16 januari 1928 trouwde Friedericy in Makassar met de onderwijzeres Lout van Wijk. In het
diepste geheim was in de voorgaande maanden naar aanleiding van dit huwelijk een groot feest
voorbereid in Friedericy's standplaats, Soenggoeminasa. Het feest met ruim duizend gasten zou zes
dagen en nachten duren.
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zullen scheuren. Want nieuwe, op historische grondslagen steunende onderafdelingen
en afdelingen zullen worden gecreëerd.’ (330)
De reorganisatie kreeg onder Couvreur voorrang boven de wegenaanleg en
bruggenbouw. Voor Van Prehn uit Watampone, die droomde van irrigatie, werd
overplaatsing naar een ander gewest aangevraagd. Friedericy vond de zaak, ondanks
zijn enthousiasme voor Couvreurs denkbeelden, voor Van Prehn ‘allerellendigst’.
(335)
In mei 1925 verhuisde Friedericy als controleur voor de onderafdeling Gowa naar
Soenggoeminasa. In De raadsman zou hij later deze periode te Soenggoeminasa als
uitgangspunt nemen. Friedericy moest een begin maken met een nieuw bestuur op
historische grondslag en verdiepte zich hiertoe vol enthousiasme in de Gowase
geschiedenis. Tot 1905 was Gowa een zelfstandig rijk geweest, slechts door een
contract aan de Nederlanders gebonden. In de jaren 1905 en 1906

Het bruidspaar in een prieeltje tijdens het zesdaagse feest in Soenggoeminasa. Onder de leden van
de Nederlandse gemeenschap in Makassar werd schande gesproken over dit buitensporige bruiloftsfeest
in het binnenland.
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was het Nederlands leger echter naar Zuid-Celebes getrokken om de vorsten van
Gowa en Bone op de knieën te dwingen. Daarna werd er door de Nederlanders een
bestuursvorm geïnstalleerd naar

Plattegrond van Zuid-Celebes die werd opgenomen in Friedericy's proefschrift De standen bij de
Boeginezen en de Makassaren waarop hij op 26 oktober 1933 in Leiden promoveerde tot doctor in
de Letteren en Wijsbegeerte. Op dit kaartje staan ook Friedericy's standplaatsen (onder andere
Makassar, Maros, Watampone en Soenggoeminasa) aangegeven.

Javaans model. De oude machtsstructuur werd vernietigd, het rijk werd verdeeld in
allerlei districten en daarover werden Hoofden aangesteld met een te lage rang om
werkelijk gezag te kunnen uitoefenen.
Op tournee praatte Friedericy 's avonds bij het licht van een kleine olielamp met
de inlandse Hoofden, die hem verhalen vertelden uit de Gowase geschiedenis en
mythologie. Na de tweede wereld oorlog schrijft hij hierover aan Batten van Uitgeverij
Contact: ‘Voor de oudere Boeginezen en Makassaren waren in de twintiger en ook
nog in het begin van de dertiger jaren de expedities van 1905-1906 nog steeds bronnen
van urenlange verhalen. En die verhalen werden mij gedaan zowel door vorstentelgen
en aristocraten als door lieden uit het volk en gewezen slaven.’ (Brief aan Batten, 3
april 1947) Voor zijn eerste roman Bontorio, de laatste generaal, geschreven in een
van de Japanse kampen, zou Friedericy zich op deze verhalen baseren.
Tijdens zijn verblijf te Soenggoeminasa ging Friedericy zo in zijn werk op, dat
hij zich zelfs terugtrok uit de toneelvereniging. De toon van zijn blieven wordt
serieuzer. Het stond voor Friedericy onomstotelijk vast dat het bestuur niet
gemoderniseerd kon worden zonder inschakeling van het traditionele vorstengeslacht.
Na de expeditie van 1906 had Gowa geen vorst meer gehad. Hieraan werd in 1926
een einde gemaakt. Friedericy schrijft op 23 oktober aan zijn ouders: ‘Tijdens een
indrukwekkende plechtigheid installeerde op dertien september de Gouverneur van
Celebes en Onderhorigen zelf een telg uit het Gowase vorstenhuis van het zuiverste
bloed als Karaëng van Karoewisi. Deze prins Tjoneng daëng Matajang Karaëng
Mandjalling, was door mij voorgedragen. Na twintig jaar is dus eindelijk een band
gelegd tussen het, in de ogen van de Makassaren, nog altijd invloedrijkste
vorstengeslacht en het Nederlands bewind, de Kompeni.’ (367)
In heel Zuid-Celebes werden er onder invloed van Couvreur nieuwe
adatgemeenschappen gevormd. Zo ook in Gowa. Op 12 november 1926 schrijft
Friedericy aan zijn ouders; ‘[...] van
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Friedericy tijdens zijn eerste verlof in Nederland thuis bij zijn ouders en andere familieleden in Velp,
in het vroege najaar van 1930. Friedericy zit zelf uiterst links, zijn vrouw Lout zit tussen zijn ouders.
Een broer van Friedericy houdt zoon Hans in de armen.

Limboeng - tot op heden een conglomeraat van dorpen - is nu een adatgemeenschap
gemaakt, die berust op historisch-organische grondslag. Ik heb met behulp van enkele
Hoofden en de bestuurs-assistent een onderzoek ingesteld naar Limboengs historie
en mythologie en op grond daarvan en van het tot op de huidige dag levend gebleven
saamhorigheidsgevoel van de dorpshoofden en van het volk zelf, konden wij
aannemen, dat alle redenen aanwezig waren voor het creëren van een zo modern
mogelijke adatgemeenschap.’ (373)

Bruiloft
Op 21 augustus 1927 ontmoette Friedericy tijdens een etentje bij een collega de
onderwijzeres Lout van Wijk. Al na drie weken vroeg hij haar ten huwelijk, waarop
de huwelijksdatum werd vastgesteld op 16 januari van het volgend jaar. Friedericy
was zelf ook wat aangeslagen door zijn eigen voortvarendheid: ‘Na de bekendmaking
van onze verloving waren alle vrienden en kennissen meer dan hartelijk. Een paar
dagen lang had ik door al deze vriendelijkheid het gevoel of ik zou gaan janken, maar
dat is nu goddank weer over.’ (384)
Na de huwelijksvoltrekking maakte het paar een huwelijksreis naar de bergen bij
Bonthain. Niet voor lang, want enkele dagen later werden ze verwacht in Friedericy's
woonplaats,

In Indië geweest: Maria Dermoût, H.J. Friedericy, Beb Vuyk

68

Friedericy met zijn jongste zoon Dolf tijdens de terugreis naar Indië, 1933. Lout en zoon Hans volgden
later, aangezien Hans vlak voor vertrek rood-vonk kreeg. Friedericy keerde niet terug naar
Zuid-Celebes, maar werd als controleur eerste klasse in Palembang op Sumatra geplaatst.

Soenggoeminasa, waar een officiële intocht en een groot feest op het programma
stonden, georganiseerd én bekostigd door de Hoofden van de islamitische
geestelijkheid. Het feest met ruim duizend inlandse gasten zou zes dagen en nachten
duren. Onder de leden van de Nederlandse gemeenschap in Makassar werd schande
gesproken over dit bruiloftsfeest in het binnenland. (Vinken, z.j., 29)

Oorlogsdreiging
In augustus 1941 bezocht een Australische delegatie, bestaande uit de minister van
Binnenlandse Zaken en Voorlichting, Harry Fall, en enkele vooraanstaande
Australische journalisten, Nederlands-Indië. Friedericy was in de tussenliggende
jaren tijdens een studieverlof in Leiden gepromoveerd, had in Palembang op Sumatra
een functie vervuld als controleur eerste klasse en was bovendien vader geworden
van twee zoons. Sinds 1940 was hij werkzaam bij het Kabinet van de
Gouverneur-Generaal in Batavia. Uit hoofde van zijn functie begeleidde hij de
delegatie op hun reis over Java. Enkele maanden later, in oktober 1941, bracht een
Nederlands-Indische delegatie een tegenbezoek aan Australië. De groep bestond
voornamelijk uit journalisten, maar ook een lid van de Raad van Nederlands-Indië
en Friedericy gingen mee. De persdelegatie bracht onder andere een bezoek aan het
opleidingscentrum van de Australische luchtmacht en aan een staalfabriek te
Newcastle waar granaathulzen werden gemaakt. Friedericy schreef, voorzichtig
formulerend, in het dagblad De Locomotief van 30 oktober 1941 een
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Friedericy en collega Jan Dorrenstein ‘met een borrel op’ poserend voor de camera in de kustplaats
Padang (Sumatra), Pasen 1937.

verslag van deze reis, die duidelijk tot doel had het contact met een mogelijke
bondgenoot tegen Japan aan te halen. Hij eindigt met de woorden: ‘Toch heeft nog
het meest indruk op mij gemaakt, dat het Australische volk zo'n sterke wil heeft om
de oorlog, die ook onze oorlog is, te winnen, ten koste van alles. Wat Australië reeds
gedaan heeft en bereid is te doen, dwingt onze bewondering af en wij, volk van
Nederlands Oost-Indië, dat hetzelfde tracht te doen met alle beschikbare middelen,
zijn er zeker van, dat de Australiërs en wij bij elkander horen, wat er ook in dit deel
van de wereld moge gebeuren.’
Op 7 december 1941 bombardeerde Japan de Amerikaanse vloot bij Pearl Harbour,
een dag later verklaarden Amerika en Engeland Japan de oorlog.
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Friedericy (rechts) met drie collega's van het Binnenlands Bestuur, te weten (v.l.n.r.): Jan Wenckenbach,
Hein Steensma en Willy Wardenier in de Dining Car van de Zuid-Sumatra Expres.

Capitulatie
In de nacht van 29 februari op 1 maart 1942 landden Japanse troepen op Java. Het
was voor de Nederlanders bij voorbaat een verloren zaak. Batavia, dat een dag eerder
al was ontruimd, werd door de Japanners op 5 maart bereikt. Op 8 maart volgde de
capitulatie van de Nederlands-Indische regering. Leden van de stadswacht - onder
wie Friedericy - werden door de Japanners opgesloten in de overvolle gevangenis
Glodok te Batavia. Enkele weken later werd Friedericy samen met andere gevangenen
overgebracht naar de gevangenis Struiswijk. Een vriend en collega met wie hij zich
samen bij de stadswacht had gemeld, werd op transport gesteld naar Japan en kwam
om toen zijn schip werd getorpedeerd.
In Friedericy's nalatenschap bevindt zich een ongepubliceerd verhaal, ‘Het
weerzien’ getiteld, waarin hij zijn ervaringen tijdens deze oorlogsjaren verwerkte.
Het is een persoonlijk verslag van zijn gevangenneming, zijn woede als hij jaren
later hoort dat zijn beide zoons niet - zoals hij veronderstelde - in het kamp bij hun
moeder zitten en zijn zoektocht naar hen in een nabijgelegen kamp. Ook in ‘Het
weerzien’ zijn namen veranderd en is er de afstand scheppende verteller in de derde
persoon. Over de mars van Glodok naar Struiswijk schrijft Friedericy: ‘En op een
goede dag hadden ze moeten aantreden op de binnenplaats van de gevangenis en [...]
onder bewaking van kleine, kortbenige Japanse soldaten, sommigen met enkele
tientallen lange baardharen aan de kin, waren ze naar de gevangenis Struyswijck aan
de andere kant van de stad gebracht. [...] Langs de weg hadden zwijgende Indonesiërs
staan kijken hoe daar honderden toewans blootshoofds, vuil, bleek en vermoeid van
de ene gevangenis naar de andere werden gebracht.’
Deze tocht was voor de Indonesische bevolking een eerste confrontatie met de
Nederlanders als verliezers. Naar Friedericy's overtuiging is dit in het openbaar
geleden gezichtsverlies van de Nederlandse gezagdragers bepalend geweest voor de
ontwikkelingen in Indië na de tweede wereldoorlog. In een bijdrage van zijn hand
over het Nederlands gezag in Indië, die in 1961 verscheen in de bundel Balans van
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Friedericy achter zijn bureau op de secretarie in Palembang in 1937 waar hij sinds december 1934
als Gewestelijk Secretaris werkzaam was.

Harbour in Nederlands-Indië groot. Aan dit prestige is, naar mijn overtuiging, door
de invasie en de latere bezetting van de Japanners, onherstelbare schade toegebracht.
De Nederlanders wisten Nederlands-Indië niet te verdedigen; zij waren de verliezers.
Vrijwel de gehele Nederlandse bevolking, mannen, vrouwen en kinderen, werd in
volstrekte machteloosheid opgesloten in gevangenissen en concentratiekampen. En
ook de mogelijkheid om de Japanners bij het keren van het getij uit de Archipel te
verjagen bestond voor de belanda's niet.’ (Friedericy, 1961, 79)

Gevangenissen en kampen
In Struiswijk werd Friedericy door de Kempetai, de Japanse militaire politie, verhoord
over zijn radiowerk en zijn reis naar Australië. In deze gevangenis begon Friedericy
te schrijven. Tegen een journalist van het Algemeen Handelsblad zou hij jaren later
zeggen: ‘[...] ik kan de onbegrijpelijke overgang in mijn geest om in Struiswijk
litterair gevangeniswerk te gaan verrichten alleen verklaren als een poging tot vlucht
uit de realiteit.’ (Algemeen Handelsblad, 31 december 1960)
Voor zijn stof greep hij terug op zijn gelukkige jaren op Zuid-Celebes. Het eerste
verhaal dat hij in Struiswijk schreef, ‘Nocturne’, opent met een beschrijving van een
prachtig verstild moment. De hoofdpersoon hangt over de reling van een schip dat
voor anker ligt bij een klein eiland. Het is nacht, de maan staat hoog en vanaf het
eiland komt over een roerloze zee het gedempte geluid van een trom. De man gaat
geheel op in het verhaal dat door de trommen wordt verteld. Later hoort hij tijdens
een reis door de binnenlanden van Zuid-Celebes, wanneer hij 's avonds een slaapplaats
zoekt in een Boeginees bergdorp, weer het geluid van de trom.
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Friedericy in vol ornaat (eerste rij, vierde van links) tijdens de feesten ter gelegenheid van koningin
Wilhelmina's veertigjarig regeringsjubileum in september 1938.

Het blijkt dat er dansers en musici in het dorp zijn, omdat een van hen - tegen de wil
van zijn vader in - gaat trouwen met een meisje uit het dorp. Die avond brengen zij
de reigerdans. De hoofdpersoon raakt meteen weer ondergedompeld in de muziek
van de trommen en het fascinerend spel van de dansers. Een reiger wordt achtervolgd
door een oude jager. Wanneer de jager de reiger uiteindelijk heeft gedood, ziet hij
pas dat hij zijn eigen zoon heeft vermoord. Na de dans ontstaat er plotseling hevige
paniek. De reiger, gespeeld door de bruidegom, blijkt ook in werkelijkheid gedood
te zijn door de jager, zijn oude vader.
Friedericy toont in ‘Nocturne’ door zijn intense beschrijvingen en beeldende stijl
met hoeveel kracht hij deze verloren wereld weer wist op te roepen.
Na anderhalf jaar in Struiswijk gevangen te hebben gezeten, werd Friedericy
overgeplaatst naar een
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strafgevangenis in de buurt van Bandoeng, Soekamiskin. Het vertellen van verhalen
werd hier noodzaak. De schrijver A. Alberts, die evenals Friedericy hier gevangen
zat in Soekamiskin, vertelt: ‘Friedericy zat daar in een vierpersoonscel, daarin werd
je 's avonds met zo'n twaalf man tegelijk opgesloten en je moest wel ergens over
praten anders werd je gek. Hij heeft toen de belofte gedaan dat hij iedere avond een
verhaal zou vertellen. Dat waren enorme verhalen die uren konden duren, maar in
feite gingen ze over heel eenvoudige gebeurtenissen, kleine dingen van niks.’ (Spoor,
1984, 98)
Van daaruit ging het enkele maanden later naar het interneringskamp Tjimahi 4.
In dit kamp leerden Alberts en Friedericy elkaar kennen. Alberts schrijft: ‘Daarna
heb ik hem zo'n anderhalf jaar lang van nabij meegemaakt. Als verteller, als collega,
die het moreel van de anderen hielp ophouden en als schrijver. De eerste beide hier
genoemde functies hielden nauw verband met elkaar. In een Japans kamp had men
namelijk van tijd tot tijd wel eens wat steun nodig om op de been te blijven.’ (Alberts,
1986, 325)
De medegevangenen konden steun en afleiding putten uit Friedericy's verhalen.
Ook om hem te zíén vertellen was een belevenis: ‘Dat was eigenlijk een prachtige
voorstelling, die hij gaf, lopende, gebarende en vooral mimerende in een kring van
ademloos gespannen toeluisterende mensen. Grote en kleine verhalen, meesterlijk
opgebouwd tot en met het allerlaatste woord.’ (Alberts, 1962, 13)
Niet alleen verhalen uit zijn bestuurstijd werden verteld, maar ook uit zijn jeugd
in Nederland. Het lied dat de Geldropse jeugd zong bij de intocht van de burgemeester
werd ook onder de kampbewoners ‘een tophit’, herinnert Alberts zich. (Spoor, 1984,
98) Friedericy begon hier aan een historisch verhaal, Bontorio, de laatste generaal.
Het is de geschiedenis van Mappa, een Boeginees uit de adellijke stand. Aan de hand
van Mappa's levensloop beschrijft Friedericy de gang van zaken aan het Bonese
vorstenhof, de aanval van de Hollanders op Bone in 1905 en de ethische politiek van
de Nederlanders. zo'n vijftien tot twintig jaar later. Weer toont Friedericy zich hier
een groot verteller met een

In oktober 1938 was het gezin Friedericy verhuisd naar Javaweg 16 in Batavia. Hier zijn de zoontjes
van Friedericy op de galerij met hun moeder en een bediende bezig om de fietsen te versieren voor
de feestelijke optocht ter gelegenheid van de geboorte van prinses Irene op 5 augustus 1939.
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goed inzicht in de Bonese cultuur en geschiedenis. Alberts, aan wie hij het verhaal
liet lezen, meende dat het stof bevatte voor een hele roman en moedigde hem aan
om door te gaan. In oktober '44 werden de gevangenen van het kamp Tjimahi
overgebracht naar het kamp ‘Baros’. Daar pikte Friedericy van de Japanse leiding
een dik schrift en begon, de woorden dicht op elkaar schrijvend, aan de uitgebreide
versie van Bontorio. Met rood potlood schrijft hij later aan de binnenzijde van de
kaft: ‘Dit manuscript werd begonnen in het concentratiekamp “Baros” nabij Tjimahi,
Java, in april 1945. In deze maanden was het schrijven mij een uitkomst. Het waren
onze zwaarste maanden.’
In ‘Baros’ ontmoette Friedericy zijn twee zoons, inmiddels vijftien en dertien jaar
oud, die bij hun moeder waren weggehaald. De oorlog liep ten einde. Begin augustus
'45 werden Hiroshima en Nagasaki gebombardeerd. Op 2 september '45 was de
Japanse capitulatie een feit. Friedericy schrijft: - weer met rood potlood - op pagina
82 in zijn schrift: ‘Lout komt in Baros, 24-9 1945.’ Het gezin, was weer compleet.
En het kampleven ging door.

Eerste pagina van het manuscript van de historische roman Bontorio, de laatste generaal die Friedericy
in gevangenschap schreef. Op de linkerpagina staat: ‘Dit manuscript werd be- / gonnen in het concentra/ tie-kamp “Baros” nabij Tjima- / hi, Java, in april 1945. In / deze maanden was het schrijven / mij
een uitkomst. Het waren / onze zwaarste maanden. [...]’ De naam Van Crooy werd door Friedericy
tijdens zijn kampjaren overwogen als pseudoniem, maar nooit gebruikt.
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Naar Nederland
Op 21 november 1945 vertrok Friedericy met vrouw en kinderen vanuit Batavia naar
Singapore, van waaruit Lout en de kinderen in mei '46 met de boot naar Nederland
gingen. Friedericy bleef achter, aangezien hij belast was met de registratie en
repatriëring van de duizenden Indonesiërs die door de Japanners waren weggevoerd
als dwangarbeiders naar andere delen van Zuidoost-Azië. Gestoken in uniform - het
bureau waar hij voor werkte, droeg een militair karakter - bereisde hij gedurende
enkele maanden Malakka, Thailand, Indo-China en Birma. De chaos was groot. In
Thailand zaten duizenden Nederlanders en Indonesiërs die aan de Birma-spoorlijn
hadden gewerkt in kampen te wachten op hun repatriëring. Voor Friedericy betekende
het reizen in Azië dagenlang wachten op overvolle vliegvelden en slapen in hotels
zonder bedden, water en elektriciteit. In een van deze hotels ontstaat het verhaal ‘De
nieuwe gast’, dat in 1947 onder het pseudoniem H.J. Hillinga in De Stem van
Nederland zou verschijnen. ‘Het is niet goed om wakker te liggen, vlak na een oorlog.
Zij komen dan terug en lachen net als vroeger. Zij drinken en roken en zeggen of
doen dan iets, dat ik nooit meer kan vergeten. Louis kijkt voor zich op het schaakbord,
glimlacht heel geheimzinnig en verschuift met trage vingers een pion; Erik kijkt
alleen maar over zijn schouder naar mij en Hugo stapt samen met mij een gevangenis
binnen. En dan legt hij sprakeloos de hand op mijn arm, omdat ik op transport word
gesteld. Daarna sterven zij. Met een zwarte doek voor de ogen, knielend op het strand,
een duistere barak, na dagen zwak ademen uitgeput wegdrijvend in de dood; en
dodelijk vermoeid na uren en uren drijven, onderglijdend in een zee met wrakhout.’
Het is het in dagboekvorm geschreven relaas van een Nederlandse kolonel die
vlak na de Japanse capitulatie in een hotelkamer in Singapore bivakkeert. Die kamer
moet hij delen met een Engelsman die zich nog elke nacht schreeuwend

Na de oorlog was Friedericy korte tijd werkzaam bij het RAPWI in Singapore, een organisatie die zich
bezighield met de repatriëring van de vele duizenden Indonesiërs die tijdens de oorlogsjaren door de
Japanse bezetter als dwangarbeider naar andere delen van Zuidoost-Azië waren gevoerd. Friedericy,
wiens vrouw en kinderen naar Nederland vertrokken, kreeg voor deze opdracht de militaire rang van
majoor.
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Stofomslag, waarschijnlijk van Frans Lammers, voor de roman Bontorio, de laatste generaal die eind
1947 bij uitgeverij Contact verscheen en zich geheel in Boni op Zuid-Celebes afspeelt. Friedericy
publiceerde de roman onder het pseudoniem H.J. Merlijn.
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Een bijeenkomst van de Veiligheidsraad te Lake Success op dinsdag 19 augustus 1947, waar naar
aanleiding van de eerste politionele actie de Indonesische kwestie aan de orde kwam. Voor Nederland
zat E.N. van Kleffens (eerste rij, tweede van rechts), net ambassadeur in de Verenigde Staten geworden,
in de Veiligheidsraad. Friedericy (schuin achter hem), die sinds juli 1947 hoofd was van het Netherlands
Information Bureau for Indonesian Affairs in New York.

verdedigt tegen de Japanners. De Nederlandse kolonel is ziek en voelt zich slecht op
z'n gemak met de Engelsman die uiteindelijk volledig. ‘doordraait’. ‘De nieuwe gast’
valt op door de heel persoonlijke stijl die Friedericy hanteert. Hier geen afstand
scheppende personale verteller maar een niet nader benoemde ‘ik’ die met koorts in
bed ligt in een ellendige hotelkamer. In 1957 verscheen een herdruk van ‘De nieuwe
gast’ in Tirade. Opmerkelijk is dat Friedericy het einde grondig herschreef. Terwijl
de eerdere versie eindigt met de mysterieuze verdwijning van de Engelsman, volgt
er nu een moordaanslag op de ‘ik’. Waar de eerdere versie werd gekenmerkt door
een tot het eind toe meesterlijk volgehouden koortsige spanning, komt het nieuwe
slot enigszins gezocht en gekunsteld over. Friedericy voelde blijkbaar de behoefte
om van het persoonlijk getinte relaas weer een mooi afgerond verhaal te maken.
Daarmee boette het echter aan zeggingskracht in.
Op 5 februari 1946 noteert Friedericy, aan boord van een transportschip voor tanks
en vrachtauto's, in zijn dagboek: ‘In Saigon evenals in Kuala Lumpur, Singapore,
Medan, Batavia en Soerabaja, zitten Engelsen, Fransen en Nederlanders in ergernis,
verontwaardiging en toorn te zoeken naar de oorzaken, die een herstel van de toestand
van vóór de tweede wereldoorlog in de weg hebben gestaan. Men kijkt daarbij zelden
naar wat er buiten het eigen erf gebeurt. [...] Maar wat baat de ontkenning van deze
reusachtige opleving en uitbreiding van de vrijheidsbewegingen in de koloniale en
semi-koloniale gebieden van Azië? Het lijkt me heel wat verstandiger de tekenen
des tijds te verstaan.’ (Dagboeknotities opgenomen in het Eindhovens Dagblad, 28
oktober 1961)
Volgens Friedericy konden de westerse mogendheden hun band met de voormalige
koloniën alleen behouden wanneer het recht op gelijkwaardigheid aan het moederland
werd erkend. Voorts moest er volgens hem een ‘groots program op economisch,
sociaal, cultureel en staatkundig gebied’ opgezet worden. Tot een vriendschappelijk
uiteengaan van kolonie en koloniale macht kon het echter niet meer komen. In mei
'46 vertrok Friedericy per vliegtuig naar Nederland.
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In de daaropvolgende jaren verrichtte Friedericy voornamelijk voorlichtingswerk
omtrent ‘de Indonesische kwestie’ in Nederland en Amerika.
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Van 1947 tot 1950 begeleidde Friedericy viermaal een politieke delegatie naar Nederlands-Indië.
Hier Friedericy tijdens een reis in 1948 op een receptie in gesprek met luitenant gouverneur-generaal
Van Mook.

Vooral in Amerika keerde de publieke opinie zich tegen het Nederlands beleid ten
aanzien van Indonesië. Friedericy, werkzaam bij het Nederlands Informatie Bureau
in New York, had de ondankbare taak het standpunt van Nederland toe te lichten. In
zijn voorlichting legde hij in overeenstemming met het officiële Nederlandse standpunt
de nadruk op de incompetentie van het Indonesische Republikeins bewind en het
belang van een duurzame samenwerking tussen Nederland en Indonesië. (Vinken,
z.j., 68) Maar toen de politionele acties een aanvang namen, was de internationale
afkeuring compleet.
Op 27 december 1949 vond in Amsterdam de officiële soevereiniteitsoverdracht
aan Indonesië plaats. Friedericy werd op eigen verzoek op 1 januari 1950 eervol
ontslagen uit de Nederlands-Indische dienst.

Naar de uitgever
Een vriendin van Friedericy en zijn vrouw, M. Drooglever Fortuyn-Leenmans, die
zelf onder de naam Vasalis bekend werd als dichteres, maakte in 1946 Uitgeverij
Contact attent op ‘de Indische novellen’ van Friedericy. (Brief 12 augustus 1946)
Het jaar daarop verscheen bij deze uitgeverij Friedericy's eerste roman-in-drie-delen,
Bontorio, de laatste generaal, onder het pseudoniem H.J. Merlijn.
Friedericy was een zorgvuldig ‘zoekend’ schrijver. Van al zijn werk zijn
verscheidene volledig uitgeschreven en slechs op kleine punten van elkaar
verschillende versies bewaard gebleven. Het manuscript van De raadsman, dat in
1958 bij Uitgeverij Querido zou verschijnen, werd door hem zelfs zesmaal
herschreven. (De Telegraaf, 3 februari 1960) In 1962 schrijft Friedericy in een brief
aan J. Greshoff over het ontstaansproces van zijn werk: ‘Ik voel mij wat mijn eigen
werk betreft altijd volkomen onzeker - vooral als ik een verhaal of een boek pas klaar
heb. Het is mij onmogelijk van een van mijn verhalen of boeken te zeggen: “Dàt
vind ik nou goed!” Ik weet het niet. [...] Ik schrijf
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Friedericy met zijn jongste zoon Dolf op de top van het RCA-building, Manhattan, New York, 10 juli
1951. Na de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië was Friedericy in januari 1950 eervol ontslagen
uit de Nederlands-Indische dienst. Hij bleef echter tot 1956 als adviseur voor Indonesische zaken
werkzaam bij de Nederlandse ambassade in Washington.

en herschrijf en peuter en zweet net zo lang tot ik tegen m'n eigen werk geen bezwaren
meer heb - dat is beter gezegd.’ (Brief aan Greshoff, 23 januari 1962)
Ook de keuze van het pseudoniem had hem moeite gekost. Op zijn schriftjes uit
de kamptijd staat het pseudoniem F. van Crooy. Later overwoog hij het pseudoniem
Hillinga, de meisjesnaam van zijn moeder. Het verhaal ‘De nieuwe gast’ verscheen
onder dit pseudoniem in De Stem van Nederland. De pseudoniemen Vredeman en
Frederiks - hem aan de hand gedaan door de uitgever - werden verworpen. Een vriend
hielp hem ten slotte aan het pseudoniem H.J. Merlijn. Bij Uitgeverij Contact zou
alleen Bontorio, de laatste generaal uitkomen, daarna ging Friedericy over naar
Querido. Zijn met veel zorg gekozen pseudoniem liet hij vallen.
Van de korte verhalen die Friedericy in het kamp had geschreven, waren er vlak na
de oorlog enkele in tijdschriften gepubliceerd. In 1957 verschenen ze voor het eerst
gezamenlijk in een band onder de titel Vorsten, vissers en boeren. Een jaar later
bracht Querido een herziene druk van Bontorio, de laatste generaal - nu zonder het
derde deel - onder de titel De laatste generaal. Dat derde deel, waarin een lans wordt
gebroken voor ‘de ethische politiek’, is in literair opzicht mislukt. De karakters
krijgen te weinig diepgang om de boodschap te kunnen dragen. Bontorio, de held
uit het tweede deel, heeft een ongeloofwaardige karakterontwikkeling ondergaan.
Hij is hier een schurk die drinkt, dobbelt en onverzorgd oogt. Bovendien is hij een
slecht en jaloers bestuurder. Zijn zoon Mendapi daarentegen gedraagt zich
voorbeeldig. Mendapi heeft gestudeerd, is beschaafd en regeert - in overleg met de
Nederlandse Toewan Petoro - met zachte hand. Friedericy schreef dit derde deel toen
hij net was teruggekeerd uit Indië, in augustus 1946. De in de eerste twee delen
zorgvuldig bewaarde distantie liet hij varen; de kwestie van het Nederlands
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de herdruk dat Friedericy het derde deel om tactische overwegingen had verworpen,
sprak hij met kracht tegen. (Het Vaderland, 9 april 1959)
Ook in 1958 verscheen De raadsman. Hierin beschrijft Friedericy met veel liefde
de verhouding tussen een jong bestuursambtenaar, Toewan Petoro, en zijn Indische
ondergeschikte, Toewan Anwar. De Toewan Petoro is afkomstig van het
gouverneurskantoor in Makassar en voelt zich nog zeer onervaren in zijn nieuwe
functie van controleur van de onderafdeling Gowa. Er ontstaat een grote wederzijdse
waardering tussen de mannen.
Friedericy schreef De raadsman ruim tien jaar nadat hij het derde deel van Bontorio
had voltooid. Indonesië was inmiddels al jaren onafhankelijk en de Indonesische
kwestie bestond niet meer. Rob Nieuwenhuys schrijft waarderend in een bespreking
in Het Parool: ‘Heel anders dan in het derde deel van Bontorio - haast ongemerkt!
- zijn deze sobere, op ingehouden toon vertelde verhalen door de wederzijdse
gevoelens van vriendschap tussen de “Toewan Petoro” en “de raadsman” een rechtvaardiging geworden van het bestuursbeleid, zoals dat door Friedericy en verschillende
van zijn vrienden en jaargenoten gevoerd is.’ (Het Parool, 19 december 1958)
In De raadsman beschrijft Friedericy een gesprek tussen Toewan Petoro en Toewan
Anwar tijdens een warme avond op de voorgalerij. Het gesprek gaat over de toekomst
van Indië. Door de vertrouwensrelatie die is ontstaan tussen de twee mannen, spreekt
Toewan Anwar vrijuit. Wanneer de Toewan Petoro hem vraagt of hij vrij zou willen
zijn van de Nederlanders, knikt hij bevestigend. Wel voorziet Toewan Anwar dat de
Engelsen dan de macht over zullen nemen of dat er oorlog zal ontstaan tussen de
verschillende lijkjes op Zuid-Celebes. Het lijkt hem voor de toekomst van Indië van
belang dat de macht weer bij de belangrijkste vorstenhuizen komt te liggen. Verder
moet er heel goed onderwijs komen, er moeten irrigatiewerken worden aangelegd
en ook moet er goede landbouw-

Friedericy als Sinterklaas met zoon Dolf als Zwarte Piet bij de familie Van Roijen. J.H. van Roijen
volgde in 1950 E.N. van Kleffens op als ambassadeur van Nederland in de Verenigde Staten.
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voorlichting gegeven worden. De Toewan Petoro, in het verhaal Carel geheten,
luistert aandachtig en antwoordt dat het volgens hem geen generatie meer kan duren
voordat Nederland en Indië uiteengaan. ‘Hij zei “generatie” en dacht daarbij aan een
halve eeuw tot zestig jaar. Hij dacht ook aan wat zijn Gouverneur hem in een gesprek
had gezegd: “Carel, voor ons is de grote opgaaf dit land zó goed te besturen, dat de
onherroepelijke scheiding, die niet meer zo ver weg is als de meeste Hollanders
denken, zonder bloedvergieten plaats vindt. En dat wij vrienden blijven.”’ (233)
Alles zou echter heel anders verlopen dan de Toewan Petoro toen hoopte. Hij
wordt aan het eind van De raadsman hiermee pijnlijk geconfronteerd. Het is inmiddels
ver na de tweede wereldoorlog en Indonesië is al jaren onafhankelijk. De voormalige
Toewan Petoro ontmoet twee jonge Indonesische studenten op het vliegveld van San
Francisco en raakt in een geanimeerd gesprek. Wanneer hij hoort dat zij Toewan
Anwar kennen, prijst hij diens bestuurskwaliteiten. Er valt een ongemakkelijke stilte.
‘Boven het gedreun van de vliegtuigmotoren en de vrouwenstem uit hoorde hij de
Menadonees zeggen: “Neemt u mij niet kwalijk meneer... maar in onze ogen was
Moesa's vader een van die collaborateurs, die ons land veel kwaad hebben gedaan.”’
(241)

Friedericy en zijn vrouw (links) in 1954 aan de tafel van de kapitein tijdens een cruise met de ‘Ryndam
Holland’ naar de Bermuda's. In april 1962 verscheen in Tirade het verhaal ‘Mrs. Robinson’, dat zich
geheel op een cruise schip afspeelt.
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In 1956 werd Friedericy overgeplaatst naar de Nederlandse ambassade in Bonn, waar hij belast werd
met culturele en perszaken. Hier neemt hij samen met zijn vrouw afscheid van Washington en van
ambassadeur Van Roijen (links).

Slot
In augustus 1962 lopen Friedericy en Gerard Reve elkaar in het Schotse Edinburgh
tegen het lijf. Friedericy is dan als cultureel attaché verbonden aan de Nederlandse
ambassade in Londen en woont in Edinburgh een filmfestival bij. Reve is een van
de genodigden op de ‘International Writers Conference’. In zijn ‘Brief uit Edinburgh’
doet Reve verslag van hun ontmoeting op straat. Terwijl hij elke conferentieganger
al met één oogopslag weet te typeren, levert Friedericy ook hem moeilijkheden op.
‘Ik herken hem niet onmiddellijk, wat voor mij heel gewoon is, maar de betrokkene
gemakkelijk aanstoot zou kunnen geven. F. laat niets merken, een man waar ik nog
niet goed uit wijs kan, maar in elk geval iemand die genoeg heeft meegemaakt om
zich over bijzaken niet meer op te winden, moe, skepties, maar gelukkig niet cynies.
Of ik zin heb “ergens iets te gebruiken”? Ja laten we dat doen. We proberen onze
weg door het verkeer te vinden, en dat blijkt F. nog moeilijker af te gaan dan mij.
Het motorverkeer is niet erg snel, maar wel zeer dicht geworden, zulks wegens een
op handen zijnde mars door de stad van een korps Schotse doedelaars. F. springt zo
raar en besluiteloos heen en weer, dat hij de bestuurder van een personenwagen
dwingt al te abrupt te remmen, zodat dit voertuig prompt van achteren gekraakt wordt
door een bus. Zo minachtend ik het hoofd heb geschud over zijn geschuifel en
gespring, ik bewonder nu de efficiëntie waarmede hij, zijn hoed van het hoofd nemend,
onmiddellijk tussen het haastig samenscholende grauw gaat staan, zijn blik noch
guitig, noch verbeten, doch eerder ingekeerd, als die van een poes op de bak. Hij
wijkt geleidelijk achteruit tot hij uit de menigte is geraakt en voegt zich weer bij me.
“Het moderne verkeer, dat weet wat,” is zijn enige commentaar.’ (Reve 1963, p.
33-34)
Een paar maanden later, in de nacht van 22 op 23 november 1962, overlijdt
Friedericy in zijn flat in Londen aan een hartaanval.
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Friedericy, vermoedelijk tijdens zijn verblijf in Londen, waar hij vanaf 1959 als cultureel attaché
verbonden was aan de Nederlandse ambassade. Op 23 november 1962 zou hij in Londen overlijden.
Foto Harris & Ewing
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Joop van den Berg
Niet uit nostalgie
Beb Vuyk (1905)
De duizend minderwaardigheden
De beginregel van Beb Vuyks novelle Vele namen uit 1939 luidt: ‘Hanks vader is
een Indo en een verbitterd man, sedert de verwachte bevordering is uitgebleven en
een jong Hollander, nog niet lang op de onderneming, is benoemd.’ (24) De
verbittering van de man wordt in de volgende regels nog aangescherpt met de
woorden: ‘Hij heeft naar een oorzaak gezocht, doch zichzelf geschikt bevonden,
ijverig en met vreugde voor het werk; er is geen enkele reden dan de kleur, dat de
Indo gepasseerd werd en de totok benoemd.
Deze verdenking is origineel noch onwaarschijnlijk, het is een oude eentonige
aanklacht, die zelden in het openbaar werd geuit: een Javaanse grootmoeder en een
getinte huid zijn de oorzaak van duizend minderwaardigheden.’
In het verhaal ‘Ngawang’ - achtendertig jaar later gepubliceerd - willen de twee
dochters van zo'n Javaanse vrouw dat mensonwaardige taboe doorbreken en de
verhouding tot hun moeder uitpraten. ‘Zij zijn hiertoe gekomen,’ schrijft Beb Vuyk,
‘een jaar na de Japanse bezetting waarin alle verhoudingen ondersteboven waren
geraakt, in een soort schemertoestand veroorzaakt door angst en vernedering’, want,
zo hebben de twee jonge vrouwen moeten constateren: ‘Een inlandse vrouw als
moeder, die erkende je niet. Je legde een rookgordijn over je afstamming, waardoor
je moeder of soms je grootmoeder deformeerde tot een Spaanse of Italiaanse of
minstens tot een prinses van vorstelijke Javaanse bloede. Inlandse moeders bestonden,
want haar kinderen bestonden, die haar

Elisabeth (Beb) Vuyk, geboren op 11 februari 1905 in Delfshaven bij Rotterdam, hier negen maanden
oud. Haar vader was praktijkingenieur op de scheepswerf Gusto in Schiedam.
Foto L. van de Winkel, Rotterdam
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vervalsten, wegmoffelden, verzwegen en verloochenden, gehoorzamend aan de
ongeschreven maar onverbiddelijke code van deze samenleving.’ (509)
In die twee fragmenten - een gepubliceerd in 1931, en het ander in 1969 - zit de
kern van het werk van deze Indisch-Nederlandse schrijfster. De vage maar
verraderlijke scheidslijnen tussen blank, bruin en lichtbruin in het vroegere Nederlands
Oost-Indië werden door Beb Vuyk met kracht bestreden.
Haar militante geest en grote sympathie voor de slachtoffers van de ‘duizend
minderwaardigheden’ maken haar tot een figuur die een geheel eigen plaats inneemt
in onze letterkunde.
De zendingspredikant en theoloog dr. Verkuyl heeft eens geschreven: ‘De kern
van het koloniale probleem is gelegen in de sociaal-psychologische verhoudingen
en niet alleen in de sociaal-economische. Aan de kant van de kolonisatoren zijn
psychologisch de dominante factoren in het kolonialisme altijd en overal:
superioriteitsgevoel, onmacht tot het verstaan van de gekoloniseerden, onwetendheid
en onwil. Aan de kant van de gekoloniseerden zijn de dominante factoren in een
koloniale of semi-koloniale verhouding altijd en overal: wrok, wantrouwen en
ergernis.’ (Verkuyl, 1983, 133)
Welnu, geen ander auteur van de Indisch-Nederlandse letterkunde heeft zo'n
compleet beeld gegeven van de kolonisatie en dekolonisatie van Nederlands-Indië
als Beb Vuyk. In geen ander werk zijn die dominante factoren - aan de kant van de
machthebbers: onmacht, onwetendheid en onwil, en aan de kant van de onderdrukten:
wrok, wantrouwen en ergernis - zo overtuigend aanwezig.

Beb op drieënhalfjarige leeftijd, augustus 1908. Zij was de eerste uit een gezin van drie kinderen.
Inmiddels was ook haar broer Wilton geboren. Het in 1971 verschenen Een broer in Brazilië zou ze
aan hem opdragen: ‘Aan Wilton, de vriend en vijand van mijn jeugd’.
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Beb Vuyk (links) samen met haar broertje Wilton (tweede van rechts) en zusje Dolly (naast haar) en
de tweeling Jeanne en Wim Voogd op het strand in Scheveningen in augustus 1917. Achterop staat
geschreven: ‘De tweeling werd altijd ten voorbeeld gesteld.’

Een leven vol ‘gerucht en geweld’
Beb Vuyk werd geboren op 11 februari 1905 te Rotterdam, als kind van een
Indo-Europese ingenieur op een kleine scheepswerf, en stammend uit een oud geslacht
van zeevaarders. Door een Madoerese grootmoeder is zij donker van uiterlijk en
wordt op straat wel eens nageroepen. Zij is een wat eenzelvig kind en schreef al toen
ze een jaar of tien was. ‘Prachtige gelegenheidsverzen op mijn moeders verjaardag
en op de geboorte van een neefje. Niemand geloofde dat ik ze zelf gemaakt had, zo
“mooi” waren ze.’ (429)
Het verhaal over haar jeugd, getiteld ‘Mijn grootmoeders’, vervolgt zij wat
verderop: ‘Menige avond heb ik mijn zachte bed en de brandende kachel gehaat, met
mijn school en mijn jeugd, omdat zij mij scheidden van een leven dat mij volkomener
leek, snel en hijgend van daden. Scheepskapitein of bosbouwer, planter of
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gezaghebber, eens zou ik opgenomen worden in het gilde der pioniers, wier leven
een vloek is en een genade van ontberingen, nederlagen en mislukte ondernemingen.
[...]
Voorlopig was het schrijven van verhalen de enige mogelijkheid om de beperktheid
van mijn leven op school en thuis te ontkomen. Het verlangen naar een uitzonderlijk
bestaan, toen voor het eerst geformuleerd, is bepalend geworden voor mijn leven.
Het was een zeer ambivalent gevoel, want het ging tegelijkertijd gepaard met de
angst om apart te komen staan, te vervreemden van het leven der anderen. [...]
“Vuile neger, zwarte moriaan,” riepen de straatjongens in Rotterdam mij na,
“blauwe liplap, Chinees!” Dan vocht ik, ik ging altijd naar school met een liniaal los
in de hand.
Dit schelden lag niet in de sfeer van rassendiscriminatie. In Holland is nooit
rassendiscriminatie geweest. Later in “Indië” heb ik de rassendiscriminatie, wel leren
kennen. “Inlands” bloed hebben in een koloniale samenleving was iets waar men
niet over praten mocht, waar men vooral niet aan herinnerd wilde worden. Bij ons
thuis werd er wel over gepraat en wij kinderen vonden die Madoerese grootmoeder
machtig interessant. In de zeer gemengde Frans-Duitse familie van mijn moeder
kwam ook Joods bloed voor. Dat was mijn moeder aan te zien, in mindere mate mijn
zusje. Mijn broer had blond haar en grijze ogen, alleen in mij mendelden de trekken
van mijn Madoerese grootmoeder uit. Ik was een wat uitzonderlijk kind en het
naroepen op straat zette mij nog meer apart, het accentueerde mijn eenzaamheid en
gaf mij een gevoel van vervreemding. [...]
Java, Sumatra, de oerwouden van Borneo, de verre eilanden van de Molukken.
De werelden van mijn beide grootmoeders begonnen samen te vallen; vreemd en
avontuurlijk en tegelijkertijd eigen als een ver en vertrouwd vaderland. Ik was nog
een kind op de lagere school met haar in vlechten en een matrozenjurk aan en toch
wist ik toen al twee dingen heel zeker, ik wilde schrijfster worden en ik wilde naar
“Indië”.’ (432 e.v.)

Beb Vuyk vlak voor haar vertrek naar Indië, waar zij les zou gaan geven bij het opvoedingstehuis
van het SOG in Soekaboemi op Java, Zetten 1928.
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Beb Vuyk (links) met enkele andere onderwijzeressen aan boord van het SS ‘Jan Pieterszoon Coen’
op weg naar Indië, november 1929, waar zij les zou gaan geven aan het SOG (Soekaboemische
Opvoedings Gestichten). Op de boot leerde Beb de planter Fernand de Willigen kennen met wie zij
in 1932 trouwde.

In 1929 vertrekt zij als lerares aan een huishoudschool naar Java, leert op de zeereis
naar Indië haar man, Fernand de Willigen kennen - een man van gemengd
Nederlands-Molukse afkomst. Hij wordt theeplanter in de binnenlanden van
Midden-Java. ‘We kwamen te wonen op de verste afdeling, twee uur paardrijden
vanaf het emplacement, langs de steile gladde weg, recht omhoog. Van het
emplacement naar Pekalongan was het nog eens twee uur in een auto en als je in
Pekalongan kwam, zaten er in de soos drie verschillende heren aan drie verschillende
tafeltjes en de bioscoop was tweemaal in de maand gesloten wegens faillissement.
[...]
Ons huis lag duizend voet onder de top van de Kemoelan; rondom waren de
bergtoppen somber van de bossen. Ik was in mijn Hollandse jeugd aan een vlak land
gewend geweest, blinkend en bewegelijk van zeer veel water. In Soekaboemi, waar
ik twee jaar les gegeven had, was ik gewoon de seizoenen van het jaar te herkennen
aan het groen van de sawah's. Daar had ik ook het uitzicht op bergen gehad, maar
blauwere en verder af, als
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Tijdens hun verloving maakte het paar een tocht met Fernands motor van Soekaboemi naar Bandoeng,
± juli 1931. Hier bij terugkeer voor het huis van mevrouw De Willigen, Fernands moeder. Zijn broer
Ed steekt enthousiast de armen in de lucht.

een aangename begrenzing van de horizon. Hier hielden de bergen mij ingesloten;
tussen de eentonige thee en de donkere bossen. Ik leerde paardrijden en reed de
helling op naar het hoogste punt van de weg, vanwaar men heel in de verte een
blinkende streep van de Javazee kon zien en 's avonds de lichten op de Karimoen
Djawa-eilanden.’ (434)
Door de economische crisis van de jaren dertig wordt haar man binnen een jaar
ontslagen. Het jonge paar besluit in 1932 naar de Molukken te gaan, de geboortegrond
van De Willigen, om daar op het eiland Boeroe een oude kajoepoetih-onderneming
(een soort Eucalyptus, die vluchtige olie levert) weer rendabel te maken. De
gelukkigste tijd uit mijn leven, zal zij die periode op de Molukken vaak noemen.
‘Wij woonden in de Molukken niet als vreemdelingen, maar als mensen die eindelijk
thuisgekomen zijn in hun eigen streek. De familie van mijn man had jaren op Ambon
gewoond, zijn moeder was een Ambonese. Zij spraken de taal van het land, het rappe
Maleis van Ambon, dat nog met zeer veel Portugees en oud-Hollandse woorden is
vermengd. Ze hadden gronden op Ambon en op Boeroe bezaten zij een echt Moluks
huis, van gaba-gaba, de bladnerven van de sagopalm, de wanden en met een atap-dak.
Wij woonden terzijde van de kampong Namlea, maar wij woonden er niet apart, wij
hadden deel aan het leven der mensen daar, aan hun verdriet, hun rampen en hun
feesten. We voelden ons verbonden met het volk van dit land in eenzelfde lot.
Wij waren thuisgekomen in onze eigen baai. Sinjo Broertje noemden de ouderen
in de kampong mijn man. We moesten er leven in primitieve omstandigheden, zonder
de voorrechten der beschaving en de voordelen der techniek. We richtten ons
huishouden zoveel mogelijk zelf-supporting in, we bakten ons eigen brood, we
timmerden het grootste gedeelte van onze meubelen. We aten de vruchten en groenten
van ons eigen erf, vingen de vissen uit de baai en schoten zelf de varkens en herten
in de heuvels.’ (438)

In Indië geweest: Maria Dermoût, H.J. Friedericy, Beb Vuyk

90

Beb Vuyk en haar verloofde Fernand op nieuwjaarsdag 1932. Beb is net ziek geweest en ligt aan te
sterken in de zon.

In 1940 verhuist Beb Vuyk met haar twee zonen naar Java. Met vele andere
Nederlanders komt zij terecht in een interneringskamp. Er volgen jaren van honger,
armoede en ontberingen. ‘Toen in september 1939 de Tweede Wereldoorlog uitbrak
wist ik dat miljoenen van mijn generatie vroegtijdig zouden gaan sterven en dat dat
ook ons lot kon worden. Berlijn, Warschau, Londen en Parijs mochten ver van ons
bed zijn, Tokio lag wereldwijd gezien tamelijk dichtbij. In de Molukse zeeën en
baaien spioneerden Japanse vissersschepen. Ambon werd zwaar versterkt. Wij zelf
leverden hout daarvoor aan de genie en op ons eigen Boeroe werd een militair
vliegveld aangelegd. In de volgende twee jaar kwam de oorlog met de nederlagen
van de geallieerden stap voor stap dichterbij. Pearl Harbour en de val van Singapore
beslisten ons lot. Tijdens mijn hele kamptijd heb ik mij gerealiseerd dat ik niet de
enige was die dit onderging. Als we alleen maar het naakte lijf konden redden moesten
we ons tot de bevoorrechten van onze generatie rekenen.’ (Vuyk, 1989, 7)
Na het einde van de oorlog in Zuidoost-Azië in 1945 blijft Beb Vuyk op Java en
werkt ze als journaliste mee aan een reeks Nederlandse en Indonesische dag- en
weekbladen; zij moet, als ooggetuige, vaststellen: ‘Het einde van de oorlog voerde
nieuwe gruwelen aan in onze onmiddellijke omgeving. De revolutie en de moorden
die ermee vergezeld gingen, twee politionele acties en het optreden van Westerling
in Zuid Celebes, met daarna de interne Indonesische zaak van de communistische
opstand in Madioen, de Ambonopstand, waarbij een zoon van oom Heintje door de
regeringstroepen werd doodgeschoten en een neef van mijn man door de
RMS-opstandelingen op de afgrijselijkste wijze werd vermoord. Deze gruwelen werden
niet door vreemdelingen en vijanden, door Duitsers of Japanners, bedreven, maar
door eigen verwanten, Hollanders en Indonesiërs.’ (444)
In 1958 moet Beb Vuyk - inmiddels Indonesische geworden - als opponent van
het bewind van president Soekarno het land verlaten, en vestigt zij zich in Loenen
aan de Vecht. ‘Wij
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Eerste blad van het manuscript ‘Vele namen’ dat in 1932 in De Vrije Bladen werd gepubliceerd. Later
werd het verhaal opgenomen in de bundel De wilde groene geur van het avontuur (1941).
Vele Namen / door Beb Vuyk / Hanks vader is een Indo en een verbit- / terd man,
sedert de verwachte be- / vordering is uitgebleven en een jong / Hollander, nog niet lang op de on/ derneming, benoemd werd. Hij heeft / naar een oorzaak gezocht, doch / zich zelf geschikt bevonden,
ijverig / en met vreugde voor het werk; er / is geen enkele reden dan de kleur, / de Indo gepasseerd
en de totok benoemd. / Deze verdenking is origineel noch / onwaarschijnlijk, het is een / oude eentonige
aanklacht, nochtans // nimmer in het / openbaar geuit: Een Javaansche / grootmoeder en een getinte
huid / zijn de oorzaak van duizend / minderwaardigheden.
TRANSCRIPTIE:

In Indië geweest: Maria Dermoût, H.J. Friedericy, Beb Vuyk

92

Van 1929 tot en met 1932 werkte Beb Vuyk op het SOG in Soekaboemi. Hier vertrekt zij met zo'n
dertig meisjes uit het tehuis naar een vakantiekamp op de onderneming Parakan Salak. ‘Voor tante
[een van de andere leidsters van het SOG] en mij was er net plaats, maar voor onze beenen niet, die
hingen over het randje. Parakan Salak is 1½ uur rijden. We waren vrij stijf’, schrijft Beb Vuyk in het
onderschrift.

kwamen naar Holland, maar niet als spijtoptanten, maar omdat hier onze beide zoons
studeerden en ik mijn bindingen met taal en literatuur behouden had, in Nederlandse
tijdschriften was blijven publiceren en bij Nederlandse uitgevers uitgaf en een deel
van onze oude vriendengroep ons opwachtte. Voorlopig wonen we hier niet in een
stad en ook niet in een dorp, maar terzijde ervan in een boot op het open, altijd
bewegelijke water, dat het beste deel van dit land is.’ (445)
In 1981 (zij is dan vijfenzeventig jaar oud) reist zij met haar man voor het laatst
naar het ‘Vaderland in de verte’ en gaat terug naar de Molukken, naar het eiland
Boeroe, eens decor voor ‘die gelukkigste tijd uit mijn leven’. ‘Niet uit nostalgie,
maar om onze oude wat pijnlijke botten aan de zon te verwarmen. En niet minder
om de vereenzaming van de oude dag - die toeslaat als het winteren gaat - te verdrijven
door het weerzien van zoveel
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Ter gelegenheid van het huwelijk van Beb en Fernand op 26 mei 1932 trad de fanfare van het
jongenshuis van her SOG op. Beb roert de grote trom, Fernand kijkt rokend toe. Na de bruiloft ging
Beb met haar man mee naar de theeplantage Pagilaran (Midden-Java).

vrienden uit goede en kwade dagen. Bij hen weer de eenheid te voelen in
verscheidenheid.’ (Vuyk, 1983, 5)
In haar huis in Loenen aan de Vecht maakt de schrijfster de balans op van haar
tropenjaren, de intense verhouding met land en volk van Indonesië en de plaats die
zij inneemt in de Indisch-Nederlandse letterkunde. ‘Ik heb veel meer dan Maria
Dermoût midden in de Indonesische wereld geleefd. Midden tussen de bevolking.
Wij trokken op met boeven, schurken en de laagste groepen van de bevolking op
Boeroe. Ik neem een heel eigen plaats in. Immers, ik ben de enige van de Indische
auteurs, die niet uit nostalgie schrijft. De zaak is: ik schrijf over wat mijn ogen zien,
en wat mijn hart beroert. Eigenlijk is al mijn werk autobiografisch. Er is geen verhaal,
waarin ik niet voorkom, voor zover ik weet... Eigenlijk ben ik net zo'n schrijver als
Isaak Babel. Die kon ook alleen maar schrijven over wat hij zelf had meegemaakt
en hij schreef trouwens ook alleen novelles.’ (Drayer en Van Soest, 1985, 9, 10)
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Beb en Fernand de Willigen met de mandoers, de opzichters van de afdeling Kajoe Landak van de
theeplantage Pagilaran, 1932. Voor deze afdeling droeg Fernand de verantwoording.

Java - terugkeer en vervulling
Het eerste ‘grote’ boek dat geheel in Indonesië speelt, Duizend eilanden (1937), is
- in romanvorm - de weergave van haar eerste tijd op Java, die ze op de
theeonderneming doorbrengt. De kritiek was destijds verdeeld, maar door het lezend
publiek wordt het boek enthousiast ontvangen en moet het binnen korte tijd driemaal
worden herdrukt. Du Perron zegt er onder meer over: ‘Als men hem uit heeft, blijft
men zitten met de nasmaak van iets voorlopigs. Beb Vuyk moest een vervolg
schrijven, ons vertellen wat er verder gebeurde met haar twee jonge planters, ná hun
nederzetting op Pulau Lima. Misschien zouden de twee boeken later dan heruitgegeven
kunnen worden als één normale roman, waarin het nu verschenene een veel juister
plaats zou innemen als eerste episode. Haaf belofte van duizend eilanden is werkelijk
niet bevredigend afgelost door wat vage rêverieën over een jeugd daar doorgebracht
en een - overigens voortreffelijk - slothoofdstuk over een reis naar die streken.’ (Du
Perron, 192)
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Beb en haar man bij de kachel in hun huis op Kajoe Landak. Doordat de plantage in de bergen gelegen
was, kon het er vrij kil zijn.

Een van de jonge theeplanters, Carl van Waerlaarden, is een Indo-Europeaan - met
hart en ziel vergroeid met land en volk van Indonesië - en heeft moeite zich staande
te houden in het blanke gezelschap om hem heen. Hij wordt dan ook door de Britse
hoofddirectie na vijf maanden ontslagen. Het is de tijd dat veel buitenlandse concerns
kleine ondernemingen op Java opkopen, samenvoegen met andere, of op zijn minst
drastische reorganisaties doorvoeren. De Carl uit Duizend eilanden lijkt sterk op de
figuur van Hank uit de novelle Vele namen. Ook hij is een man die gepasseerd wordt
door een blanke collega vanwege zijn bruine huid, die ‘bron van duizend
minderwaardigheden’.
Maar deze problematiek speelt in de roman nog geen uitgesproken rol en is
ondergeschikt aan het verhaal van een ‘groots en meeslepend leven’ op de
berghellingen van Midden-Java. In haar vroege werk is dát aspect nog van
doorslaggevende betekenis.
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Beb met Manis (= zoet, lief) op de theeplantage Pagilaran (Midden-Java), 1932. Hier leerde zij
paardrijden. Manis was een kruising tussen een Javaans en een Australisch paard en erg tam.

De Molukken, waar het laatste huis van de wereld stond
Na het ontslag op Java reizen Beb Vuyk en haar man naar het eiland Boeroe in de
Molukken waar zij gedurende zes jaar het échte pioniersbestaan zullen leiden, een
leven ‘wit van eenzaamheid, maar volkomen onafhankelijk’. Het tweede ‘Indië-boek’
wordt een verslag van haar leven op het eiland Boeroe in - wat zij noemt - het laatste
huis van de wereld. Het boek met die titel - ditmaal zonder het predikaat ‘roman’ op
de titelpagina - verschijnt in 1938 en zal door velen tot op de dag van vandaag haar
beste werk worden genoemd. Het boek is - veel meer dan het relaas van de
theeplanters op Java - een loflied geworden op het avontuur en geeft een zeer
waarheidsgetrouw beeld van het leven op de kajoepoetih-onderneming, zonder
literaire ‘verfraaiingen’.
Haar boeken over de Molukken zijn wel eens ‘sociologisch’ van karakter genoemd.
Het leven van alledag van de Molukse bevolking wordt uiterst gedetailleerd
beschreven met zeer veel oog voor de zeden en gebruiken van de plaatselijke
bevolking. Alles krijgt in Het laatste huis van de wereld een plaats in het leven: de
gecompliceerde bereiding van de kajoepoetih-olie, de visvangst op zee, de verkoop
van de vis op het strand, de krokodillen in hun ‘krokodillengaten’, het interieur van
een Chinees dorpswinkeltje, tot de koninginnedagviering op het eiland Ambon toe.
Zij vormen te zamen het decor voor een bijzonderlijk avontuurlijk leven, als was het
‘een tocht met een lekkende prauw, de opwinding van een onverwacht schot en de
schreeuw van een stervend dier’. Een leven - zij kan het niet genoeg benadrukken ‘licht door de genade van het avontuur’.
Haar tweede boek over de Molukken, Het hout van Bara, verschijnt ten gevolge
van de tweede wereldoorlog pas in 1947 en heeft opnieuw als centraal thema het
leven op de Molukken, ditmaal de ontginning van een houtaankap-perceel bij Tasela
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in het binnenland. Het boek wordt nu wel nadrukkelijk ‘roman’ genoemd en werkt
met
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Begeleidende brief van Beb Vuyk aan N.A. Donkersloot bij het eerste hoofdstuk van Duizend eilanden
dat zij hem op 9 april 1933 ter lezing opstuurde. Donkersloot was vanaf 1930 onder de naam Anthonie
Donker redacteur van Critisch Bulletin. Sinds eind 1932 woonde Vuyk in het afgelegen Namlea
(Boeroe) met haar man Fernand die een verwaarloosde onderneming van 800 hectare voor
kajoepoetih-olie weer rendabel trachtte te maken. Deze etherische olie wordt voornamelijk gebruikt
in de farmaceutische industrie.
Namlea, 9-4-32 [moet zijn 33] / Hooggeachte Dr Donkersloot, / Heden gewerd mij /
Uw brief d.d. 1-2-33. Hierbij ingesloten zend / ik U het eerste hoofdstuk van een kleine ro- / man, die
waarschijnlijk ‘Duizend Eilanden’ / zal heeten. Sedert het einde aan het vorige / jaar is mijn man
ontslagen en wonen wij / op een kleine bezitting in dit afgelegen deel / van de wereld en heb ik het
druk met de / beslommeringen en het gewone werk van alle / dag. Bovendien verwachten wij de
volgende / maand one eerste babij, zoodat ik niet weet / wanneer ik dit werk voleindigen zal. / Echter,
schrijven kan ik toch niet laten, / het is dus alleen de kwestie dat ik / absoluut geen tijd kan bepalen,
waarop ik / U het heele manuscript zou kunnen zenden. / Ook hoop ik dat het werkelijk een roman
zal / worden. ‘Vele Namen’ werd ook als roman / ontworpen. Ik werkte er drie jaar aan en het / kwam
uit als novelle. Ik werk ontzettend / moeilijk met veel correcties en veranderingen / en soms laat ik
alles weken liggen omdat / mij alle geloof erin ontbreekt. / Hoe lijkt U dit eerste hoofdstuk? / [...]
TRANSCRIPTIE:
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Het huis aan de baai in Namlea waar Beb en Fernand na aankomst op Boeroe in trokken. In het boek
Het laatste huis van de wereld (1939) doet Beb Vuyk verslag van haar verblijf op Boeroe: ‘de
allerprimitiefste vorm van leven: het zelf gebakken brood en de zelf geteelde groente, het zelf gemaakte
meubilair en de zelf gevangen vissen; ziekte en de vrees voor de dood in zijn pijnlijkste vorm, de
naaste dokter een dag varen ver en eens in de twee weken bereikbaar.’ (160)

gefingeerde namen en locaties. De familienaam van de schrijfster, De Willigen, wordt
in het boek Hilligen, het Boeroe wordt Bara.
In het boek speelt een conflict met het Binnenlands Bestuur een hoofdrol; door de
schrijfster ‘een onrecht dat ons eenzaam, wrokkend en opstandig maakt’ genoemd.
Het conflict dat als een simpele burenruzie begint, neem later groteske vormen aan.
Maar de kiem van het treffen wordt al eerder gelegd in het slot van Het laatste huis
van de wereld, waarin Beb Vuyk schreef: ‘Helaas was mijn man zo onervaren om
een Resident der Molukken op zijn woord te geloven.’
De man in kwestie is daar zeer gebelgd over en als zijn opvolger ter ore komt dat
de schrijfster een nieuw boek aan het schrijven is, waarin mogelijk het conflict met
het hoofd plaatselijk bestuur een rol zal spelen, krijgt zij een waarschuwing. Zelf
zegt zij er achteraf over: ‘Nog voor ik aan het eerste hoofdstuk begonnen was, kregen
we via die nieuwe bestuursambtenaar een officiële waarschuwing van de nieuwe
resident van de Molukken (ambtenaren en militairen werden om de twee of drie jaar
overgeplaatst). Ook die resident was een aardige man die mij, toen ik hem voor het
eerst op Ambon ontmoet had, complimenteerde met mijn Duizend Eilanden, dat hij
niet alleen voor zichzelf had gekocht, maar ook had aangeschaft voor de gewestelijke
bibliotheek. Daarna pas was Het laatste Huis van de Wereld verschenen. Tot onze
verbazing kregen wij nu te horen dat hij erover gedacht had om tegen mij een
strafvervolging in te stellen in verband met de belediging van zijn voorganger. Hij
had tenslotte besloten daar niet toe over te gaan maar liet mij wel waarschuwen dat
als ik een boek schreef, waar beschuldigingen tegen ambtenaren in werden geuit, die
ik niet kon bewijzen, er een strafvervolgingen zou worden ingesteld.’ (Roggeman,
1985/4)
Het leven op het Molukkeneiland wordt in deze roman aanzienlijk minder groots
en meeslepend ervaren dan in Het laatste huis van de wereld. Op de eilanden, waar
het leven zich vaak paradijselijk voordoet, heersen - zo moet Beb Vuyk vaststellen
- mensen die ‘het leven ondraaglijk maken aan Indonesiërs en Europeanen’.
In dit boek gaan de dominante factoren uit de analyse van de theoloog Verkuyl:
wrok, ergernis en wantrouwen aan de kant van de gekoloniseerden,
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en machtsmisbruik, onwil en onbegrip aan de kant van de kolonisators, de boventoon
voeren.
Opnieuw is Hank - de Indo uit haar eerste verhaal - in een wat andere vorm
prominent aanwezig, maar ook voor het eerst een Indonesiër, een intellectueel, een
huisarts. Deze ‘dokter Djawa’ - opgevoed in een oosterse traditie en westers geschoold
- wil in het conflict geen keuze doen. Door zijn uiterst kwetsbare maatschappelijke
positie is hij niet in staat ‘kleur’ te bekennen.
Dat meeleven met hen die in een koloniale maatschappij door de heersende elite
geslachtofferd worden, zal in het latere werk van de schrijfster een steeds grotere rol
gaan spelen.
Over haar jarenlange verblijf op de Molukken gaan ook de verhalen ‘Way Baroe’,
‘Journaal van een prauwreis’ en ‘De jager en het schietgeweer’. In de eerstgenoemde
verhalen overheerst nog de vreugde van het pioniersbestaan - ergens ver weg ‘in een
blauwe baai der dromen’, maar in ‘De jager en het schietgeweer’ is de jager een
donkergetinte Indo, opnieuw gekwetst door de ‘duizend minderwaardigheden’. Het
is een man die aan het einde van een biecht over zijn eigen leven die gekwetstheid
in een vlaag van Selbsthass als volgt verwoordt: ‘“Traditionele Indo-beroepen heb
ik verworpen, ik wilde zeeman worden om te bewijzen dat ik kon wat een Hollander
kan. Nu vaar ik een jaar als kapitein en ze willen me weg hebben. Ze zeggen dat ik
niet deug voor de nieuwe verhoudingen, dat ik me niet kan aanpassen. Ik wens me
niet aan te passen, ik wil geen aap-wat-heb-je-mooie-jongen spelen tegenover die
zwarte kerels, die slome indolente Aziaten met hun stomme zwarte smoelen. Het
blanke ras is superieur, dat hebben de Hollanders hier driehonderd jaar geleden
bewezen, maar nu willen zij niet meer vechten. Misschien zit het hem daar in. Ze
zijn zo superieur dat ze niet meer vechten kunnen.”
Zijn stem sloeg weer hoog en schel uit. Dit was geen gesprek meer, maar een reeks
onsamenhangende kreten van pijn en verbijstering, uitgeschreeuwd door een
geteisterd, radeloos, verbitterd man.

In Indië geweest: Maria Dermoût, H.J. Friedericy, Beb Vuyk

Beb met haar eerste zoon, de naar Andersen genoemde Hans Christiaan die op 17 mei 1933 werd
geboren. Omdat er geen doleter was op Boeroe ging Beb voor de bevalling naar Ambon. Toen ruim
een jaar later, op 17 oktober 1934, een tweede zoon Rudi werd geboren, was er geen geld voor het
ziekenhuis op Ambon. Rudi kwam daarom zonder medische hulp in Namlea ter wereld; Fernand trad
als vroedvrouw op.
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“Waarom antwoordt u mij niet?” hoorde ik hem weer zeggen, of misschien hoorde
ik hem niet, had hij niet opnieuw de vraag herhaald, maar resoneerde deze nog steeds
in mijn oren.
Toen ging ik over in zijn eigen primitieve terminologie en zei: “Wat hebt u tegen
die zwarten, kapitein, u bent toch zelf ook zwart?”
Zo verstond hij het. Zijn antwoord schokte mij als een explosie. Hij vatte het vel
van zijn onderarm tussen duim en wijsvinger en schreeuwde, maar niet naar mij, met
het hoofd ver naar achter geworpen het heelal toekrijsend: “Dit zwarte vel, mijn
eigen vel dat ik zou willen afscheuren. Het is de Aziaat in mijzelf die ik haat.”’ (404
e.v.)
Maar de Indo-Europeaan uit het vooroorlogse Nederlands-Indië kan, na 1941, bij
de keuze voor een eigen identiteit niet meer aan de zijlijn staan. Want het zijn in
concreto de Japanse legers die in 1942 de Indo-Europeanen dwingen tot een keuze,
die, wat dat aangaat, bepalend zal zijn voor hun hele verdere leven.

Poserend met een buitgemaakt wild varken. Zittend op de voorgrond Fernand, achter hem met hoed
Hindje, die in Het laatste huis van de wereld onder de naam Heintje voorkomt. In de kinderstoel kijkt
de oudste zoon Hans toe, Namlea ± 1933.

De Japanse inval - angst en vernedering
Op 8 maart 1942 capituleert het Koninklijk Nederlands-Indische Leger en heeft het
keizerlijke Japanse leger het in de vroegere Nederlandse kolonie voor het zeggen.
Al na een jaar, schrijft Beb Vuyk, zijn ‘alle verhoudingen ondersteboven geraakt in
een soort schemertoestand, veroorzaakt door angst en vernedering’. Een groot deel
van de ‘volbloed’ Europeanen is dan in internerings-kampen bijeengedreven. De
meeste ‘halfbloed’ Europeanen bevinden zich - in betrekkelijke vrijheid - buiten de
kampen, maar vrijwel zonder middelen van bestaan en ook daar beginnen honger,
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armoede en terreur steeds meer het maatschappelijk leven te beheersen. De loyaliteit
van de Indo-Europeaan wordt zwaar op de proef gesteld en hij zal worden gedwongen
tot een keuze, die zijn verdere leven ingrijpend zal veranderen.
Het is Beb Vuyk, die als een van de eerste schrijvers van de Indisch-Nederlandse
letterkunde dit uiterst belangrijke kiezen voor de ‘eigen’ bloedgroep tot onderwerp
van een literair werk maakt. De verhalen ‘Huize Sonja’ en ‘Ngawang’, die in 1969
verschijnen onder de titel De eigen wereld en die andere, gaan over die keuze en
geven beter dan in al het vroegere werk van de schrijfster haar visie op de positie
van de Indo-Europeaan weer.
‘Ngawang’ is de geschiedenis van twee jonge Indo-Europese vrouwen, zusters,
die, nadat hun echtgenoten door de oorlog zijn verdwenen, voor het besluit staan: óf
zich te laten interneren met de volbloed vrouwen, óf de zijde te kiezen van hun
Indonesische moeder en terug te vallen op die ‘bruine’ tak van de familie. Die moeder
in het verhaal woont in een oud huis, half steen, half blik, ver van de wereld in een
dessa achter Soekaboemi. Zij is het weliswaar, over wie je in het vooroorlogse
Nederlands-Indië nooit praatte en die je het stigma van de duizend
minderwaardigheden had bezorgd, maar die in 1943 een veilige haven betekent in
tijden van een ‘bijna tastbare angst, die in de lucht hangt’.
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Oudste zoon Hans in de kali bij het bamboehek dat de krokodillen moest tegenhouden, 1936. Aan
‘het onbekommerd baden’ kwam plotseling een eind toen een van de bedienden 's avonds bijna op
een krokodil trapte die onder het bamboehek door was gekomen.

Beb Vuyk weet maar al te goed waar zij over spreekt. Zelf wordt zij, enkele maanden
na de Japanse inval, door de Kempetai, de Japanse militaire politie, enige weken
vastgehouden en verhoord. Slechts in één verhaal wordt aan die gebeurtenis
gerefereerd: ‘“U bent ter dood veroordeeld,” schreeuwde de Japanse kapitein haar
toe.
Hij wierp zijn revolver op tafel en trok zijn zwaard. “Op welke manier zullen wij
u terecht stellen, u mag zelf kiezen, revolver of zwaard.” En toen ze niet antwoordde,
ze was meer verbaasd dan bang op dat moment, had hij haar achterharen omhoog
getrokken en het plat van zijn zwaard in de hals gelegd. Het voelde ijzig koud aan
en vanuit die smalle streep drong de koude haar lichaam binnen.
“Toen drong hem de doodskou in het lijf.” Het was een regel uit een gedicht, maar
zij wist niet meer van wie. Het is niet waar, dacht ze, hij speelt komedie, dat behoort
bij de zenuwbehandeling. Er
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De krokodil die een einde maakte aan het baden in de kali. Het beest kon slechts met de grootste
moeite worden gevangen: een stalen haaiehaak met aas beet hij af en loden kogels schampten af op
de hoornige huid. Gegroefde kogels brachten uitkomst: ‘Deze keer is het geweer geladen met gegroefde
kogels, die dwars door de pantserhuid tot het hart doordringen. De krokodil verheft zich op zijn korte
voorpoten, loeit als een stier en spert zijn ontzaglijke bek open.’ (215) Namlea, 28 juli 1936.

gaat niets gebeuren!
Ze was niet bang en kon helder denken, het was de koude van het metaal die tot
het ruggemerg doordrong en van daar uit terugkaatste, die haar beven deed. Hij streek
het zwaard langs haar achterhoofd naar boven en trok het toen terug, het losjes in de
hand houdende.’ (395)
Die ijzige koude van het Japanse zwaard zal haar nog tientallen jaren blijven
achtervolgen, want in vraaggesprekken weigert zij nog altijd zeer beslist om over
die tijd bij de Japanse Kempetai te spreken. ‘Ik wil nog wél praten over de dood van
mijn zoon, of van mijn man, maar niet over díé tijd’, zal ze bij herhaling verklaren.
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Het kajoepoetih-blad wordt na de pluk naar de ketel gebracht waar het eerst wordt gewogen, voordat
men via een langdurig distillatieproces de olie uit de bladeren haalt. Hier Fernand, die het blad van
de plukkers in ontvangst neemt en weegt. Links Hans, zijn zoontje.

De jaren achter prikkeldraad
Beb Vuyk doet in 1942 als Indo-Europese een keuze voor de Europeanen en laat de
poorten van het interneringskamp achter zich sluiten. Met twee jonge kinderen begint
ook voor haar die lange gang langs vele kampen waar de situatie - naarmate de
Pacific-oorlog steeds verder in het nadeel van Japan verloopt - almaar slechter wordt.
Maar voor haar, die op het eiland Boeroe jarenlang de ‘aller-primitiefste vorm van
leven’ had geleefd, verlopen die eerste interneringsjaren tot eigen verbazing en
verontrusting ‘tamelijk gelukkig’, schrijft zij.
Van de jaren achter prikkeldraad doet zij verslag in het boekje Kampdagboeken,
dat najaar 1989 verschijnt. Het is een bundeling van drie op zichzelf staande verhalen,
aangevuld door dagboek-fragmenten en aantekeningen.

Omslag van het in 1939 bij uitgeverij W. de Haan NV uitgekomen Het laatste huis van de wereld. De
illustratie is van Thomas Nix. In 1942 kreeg Vuyk voor dit boek de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs
toegekend, die door de oorlogsomstandigheden pas in 1947 werd uitgereikt.

In Indië geweest: Maria Dermoût, H.J. Friedericy, Beb Vuyk

105

Beb Vuyk met haar jongste zoontje Rudi in Nederland, 20 oktober 1937. ‘Ik reis naar Europa met de
beide jongens en ben een kind in het huis van mijn vader, maar mijn moeder is gestorven en geen reis
gaat ver genoeg, dat ik tot haar kan terugkeren...’ (244)

De drie verhalen zijn stuk voor stuk sobere vertellingen over drie Europese vrouwen,
die eens in betrekkelijke welstand in de koloniën leefden en nu alles in het werk
moeten stellen om zo ongeschonden mogelijk de Japanse kampen te overleven. De
dagboekfragmenten zijn kale, en vooral afstandelijke notities over de manier waaróp
moest worden overleefd en hebben vooral het karakter van klinische opmerkingen.
Op 5 juli 1945 noteert zij: ‘Iedere dag worden nieuwe patiënten naar het ziekenhuis
gedragen, iedere week is er een begrafenis. We weten dat het einde van de oorlog in
zicht is.’ (Vuyk, 1989, 97)
Maar als dat einde zich zes weken later ook daadwerkelijk aandient, moet zij
ervaren dat de atoombom wel de redding heeft gebracht voor miljoenen burgers en
militairen in Zuidoost-Azië, maar dat, schrijft zij, ‘voor miljoenen anderen opnieuw
een oorlog uitbreekt, die door geen van beide partijen oorlog wordt genoemd, maar
“vrijheidsstrijd” en “politionele acties”, maar die dieper in mij kerfde dan de drie
jaren in de Japanse kampen’. (Vuyk, 1989, 47)
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Brief van Beb Vuyk aan E. du Perron waarin zij hem een ruzie met de Gezaghebber van het
Binnenlands Bestuur uit de doeken doet. De ruzie ontstond naar aanleiding van het feit dat een van
Vuyks eenden met kapotgeslagen poten werd aangetroffen op het erf van de Gezaghebber. Zij zou
de kwestie verwerken in Het hout van Bara (1947).
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De Indonesische revolutie - verhaal van een ooggetuige
Dat het Beb Vuyk ernst is met die laatste uitspraak blijkt meteen al uit het eerste
verhaal van haar hand, waarin de Indonesische revolutie een prominente rol speelt.
Het is het ‘Verhaal van een toeschouwer’ in een bundel met de titel Gerucht en
geweld uit 1959.
Dat verhaal, dat de ‘ontzettende dingen’ de revue laat passeren die ze heeft zien
gebeuren ‘in dat ene jaar na de oorlog’, is een hoogtepunt in haar naoorlogse werk.
Moest de schrijfster al eerder vaststellen dat de oorlog op barbaarse wijze mensen
kon slachtofferen - in de oudtestamentische zin van het woord met wraak en
vergelding altijd op de achtergrond -, nu moet zij in de verhalenbundel ook vaststellen
dat die wreedheden tegen de menselijkheid aan béíde zijden van de demarcatielijnen
worden bedreven. Enerzijds in naam van een regering die zich beroept op het
‘explosieve elan’ van de revolutie, en anderzijds in naam van een regering die zegt
dat zij om rust en orde te doen wederkeren soms ‘onmenselijk hard’ moet optreden.
In twee verhalen in Gerucht en geweld is niet alleen wraak maar ook verraad een
meedogenloos uitvloeisel van het krijgsbedrijf, namelijk in ‘Full of sound and fury’
en ‘De laatste waardigheid’. In het laatste verhaal is de pleger van verraad een
Indonesisch arts, die wil samenwerken met het Nederlands-Indische gouvernement
en voor die daad van collaboratie door zijn eigen mensen op afschuwelijke wijze
wordt afgestraft. In het eerste verhaal is de gewezen Indonesische verzetsstrijder een
man die zich een heldenrol toedicht bij een aanslag op een Nederlands
regeringsgebouw, maar die achteraf zelf de ‘verrader’ blijkt te zijn geweest.
Kortom, ook in een vrijheidsstrijd met hoge idealen zijn er ‘eigen’ mensen die
voor de ‘anderen’ - de vijand - werken, want niets is zo ongewis als de motieven
voor verraad. Voor Beb Vuyk bestaat geen ‘eigen’ wereld en die ‘andere’.
Ook het gebruikelijke antwoord op verraad - wraak - is voor haar figuren niet altijd
sluitend, al

Illustratie van Thomas Nix bij Het hout van Bara (1947). In tegenstelling tot in Het laatste huis van
de wereld (1939) werkte Beb Vuyk hier met gefingeerde namen en locaties.
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Kaartje van Fernand, gevangen in een Japans kamp op Java, aan Beb en baar zoons. De kaart kwam
na allerlei omzwervingen bij haar terecht. Achterop staat: ‘Merry Christmas and Happy New Year.
Best Wishes and greetings to family and friends. Love to you and the boys. Fr.’ Later werd Fernand
naar Thailand getransporteerd om daar tot het einde van de oorlog aan de Birmaspoorweg te werken.
Beb en haar zoontjes verbleven gedurende de oorlogsjaren in verschillende Japanse interneringskampen
op Java.

lijkt het credo van Beb Vuyk vaak de uitspraak te zijn van de psalmdichter: ‘Die met
geweld zijn naaste durft bevechten, blijft steeds gehaat, tot hem de wraak verslindt’.
Bij geen andere Indische schrijver over oorlog en verzet is het vijandbeeld zo
ondergeschikt gemaakt aan de verschrikkingen van de oorlog zelf. Wie is mijn vijand
eigenlijk, lijkt Bep Vuyk zich af te vragen: ‘Is het een Japanner, een Nederlander,
een Indo, een Indonesiër, een Ambonees?’ Als zij dan toch een keuze moet doen wat zij jarenlang, als journaliste van de progressieve pers met een grote dosis moed
heeft gedaan -, dan kiest zij uiteindelijk voor het Indonesisch nationalisme. Want de
Indonesische revolutie wilde op zijn minst een einde maken aan het - op
rassenverschillen gebaseerde - koloniale stelsel, waarin de blanke het uiteindelijk
voor het zeggen had, de wat minder blanke wat minder, en de bruine mens te
gehoorzamen had. Haar keuze voor de Indonesische nationaliteit dient in dát licht te
worden bezien.

Weerzien met het ‘vaderland in de verte’
In de maand december 1981 bezoekt Beb Vuyk het eiland Boeroe, vijftig jaar nadat
zij er voor het eerst voet aan wal heeft gezet. Zij reist terug naar de baai van Namlea
- de plek waar op een verlaten kajoepoetih-onderneming eens ‘het laatste huis van
de wereld’ stond. Het echte ‘laatste huis’ bestaat niet meer. Het Japanse leger
gebruikte het als benzine-opslagplaats tot een Amerikaans lucht-bombardement het
in 1944 geheel verwoestte.
Maar een aantal mensen, die zij in de gelukkige Molukkentijd heeft leren kennen,
leeft in 1981 nog. Bij Nanni, de zoon van oom Heintje, die wij nog uit haar vroegere
werk kennen, zal zij logeren in het halfsteens huis, dat vijftig jaar geleden werd
opgetrokken als gastenhuis. Zij wordt opgenomen in het gezin van Nanni en zijn
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vrouw Pau, hun drie zoons, schoondochters en vele kleinkinderen. Dagelijks zal zij
er getuige van zijn hoe zo'n hechte familie in het huidige Indonesië leeft en werkt.
Zij heeft verslag gedaan van haar laatste verblijf op de Molukken in het boekje
Reis naar het ‘Vader-
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Portret van Beb Vuyk gemaakt door Elizabeth Rietveld in een van de gevangenenkampen op Java,
27 april 1945. De tekening werd gebruikt voor het omslag van Kampdagboeken (1989). Tekening
met pastelkrijt

land in de verte’, dat in 1983 uitkwam. Het hoort in zekere zin thuis in de categorie
‘terugkeer-boeken’, maar dan zonder een zweem van nostalgie en het najagen van
paradijselijke herinneringen. Integendeel, Beb Vuyk probeert bijna het omgekeerde:
zij projecteert het Boeroe van nu, waar veel geld verdiend wordt - ‘Nanni en Pau
zijn veel welvarender dan hun ouders ooit zijn geweest,’ schrijft zij - tegen het Boeroe
van toen - het laatste huis aan de einder van de wereld.
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Niet uit nostalgie
Het literaire werk van Beb Vuyk, dat zo hecht verweven is met haar eigen leven,
heeft altijd kunnen rekenen op grote belangstelling van de media. Haar boeken zijn
vrijwel altijd op ruime schaal besproken en de schrijfster heeft in talloos veel
vraaggesprekken een keur van prikkelende uitspraken gedaan over de haat-liefde
verhouding tussen Nederland en Indonesië. ‘Nederland heeft nooit iets van Indonesië
begrepen’, is een van haar befaamde uitspraken. (Nieuwe Rotterdamse Courant, 29
november 1969)
Toch heeft de kritiek op haar werk - ook de lovende - door de loop der jaren heen
een wat sjabloneachtig karakter gekregen. Nog steeds komt men in recensies dezelfde
karakteriseringen tegen, die al voor de oorlog gebezigd werden bij de besprekingen
van haar eerste romans. Het is de vraag of de schrijfster daarmee recht wordt gedaan.
Haar vroege werk, met name Duizend eilanden en Het laatste huis van de wereld,
werd volgens veel critici van toen beheerst door twee hoofdzaken: de verrukkingen
van het pioniersbestaan ver van de bewoonde wereld, en de angsten en wreedheden
die nu eenmaal inherent zijn aan zo'n avontuurlijk bestaan. Het zijn die twee
wezenskenmerken van haar eerste boeken, die nog steeds vaak van toepassing worden
verklaard op haar latere werk.
Ook in veel vraaggesprekken wordt naar die twee plechtankers van haar
schrijverschap geïnformeerd, als men Beb Vuyk haar leven en werk wil laten ‘duiden’.
Ten onrechte, meen ik, want, zoals ik heb aangetoond, is vooral in Het hout van Bara
een geheel andere ontwikkeling te bespeuren. Was het Molukse eiland in Het laatste
huis van de wereld nog de vervulling van een lang gekoesterde droom, in de
‘vervolgroman’ lijkt die droom naar de achtergrond te zijn verschoven. Men zou
kunnen zeggen dat het eerste boek een verslag is van de ‘beleving’ van het Molukse
eiland en het tweede een verslag van het ‘leven’ op Boeroe. Dat laatste betekende
in het vooroorlogse Nederlands-Indië altijd een leven waarin de dominante factoren

‘Voor Hans van mammy’, Djakarta december 1952. Na de soevereiniteitsoverdracht kozen Beb Vuyk
en haar man voor de Indonesische nationaliteit. Beb Vuyk stuurde deze foto vanuit Indonesië naar
Nederland waar haar beide zoons studeerden. Vanaf 1946 deed zij veel journalistiek werk. Zij schreef
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onder andere voor het Indonesische dagblad Indonesia Raya. Bovendien zat zij van 1950 tot 1952 in
de redactieraad van Oriëntatie.
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De jury van een Unileverprijsvraag - bestaande uit Beb Vuyk (midden), Zus Dia (rechts; vrouw van
Mohammed Dia, redacteur van Merdeka) en een Chinese vrouw - bekijkt de ingezonden rijmpjes en
slagzinnen, Djakarta ± 1957

In 1948 verscheen bij C.V. Uitgeverij v/h C. de Boer Jr. in Amsterdam het kinderboek De kinderen
van Boeton Leon. Beb Vuyk droeg dit boek op aan haar zoons: ‘Voor mijn jongens Hans Christiaan
en Ru de Willigen, op school in Holland.’ Omslag: B. Noeffah

van het kolonialisme - wrok, wantrouwen en ergernis aan de ene kant, en onbegrip,
onwil en onmacht aan de andere - de boventoon voeren.
Het zijn die dominante factoren van Verkuyl, die gaandeweg een steeds sterkere
rol gaan spelen in het latere werk van Beb Vuyk en de verhalen in de bundel Gerucht
en geweld een geweldige zeggingskracht geven. Zelf zegt zij erover: ‘“Verhaal van
een toeschouwer” is het belangrijkste. Hiermee zet een nieuwe periode in mijn werk
in dat daardoor zeer verschilt van wat ik vóór de oorlog schreef. Het is minder lyrisch,
alleen nog maar hier en daar in de natuurbeschrijvingen. In de drie romans die geen
romans zijn ben ik zelf de hoofdpersoon, in de vermomming van Ab Daalders, onder
mijn eigen naam of onder de schuilnaam van Eli. In “Verhaal van een toeschouwer”
ben ik ook aanwezig in de
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De motorklippet Almayer's Folly in Loenen a/d Vecht waar Beb en Fernand zich vestigden, nadat zij
in 1958 Indonesië hadden verlaten. Aangezien zij slechts met veel moeite een tijdelijke
verblijfsvergunning voor Nederland hadden kunnen krijgen, besloten zij een boot te kopen, zodat zij
die bij eventuele uitzetting mee zouden kunnen nemen. Almayer's Folly is de titel van een roman uit
1895 van Joseph Conrad, een van Beb Vuyks favoriete schrijvers.

vermomming van een man. Naar het voorbeeld van Conrad werk ik met een
“narrator”, de verteller die het verhaal doet van wat hij zag en hoorde min of meer
als toeschouwer, niet meer in het centrum maar in de periferie. De centrale figuur is
Hermans, die veel op mijn man lijkt. De gebeurtenissen die in krijgsgevangenschap
aan de dodenspoorlijn plaatsvinden, heeft hij zo meegemaakt. Hij heeft er ook in zijn
gezicht het litteken aan overgehouden, dat nu al bijna vergroeid is, zoals alle dingen
van toen beginnen te vergroeien.’ (Roggeman, 1985/4)
Natuurlijk blijft Beb Vuyk de schrijfster die aanvankelijk sterk beïnvloed is geweest
door de gentleman-adventurers Kipling, Stevenson en Conrad, maar zeker in haar
latere werk gaat het om heel andere zaken. Door de verschrikkingen van de oorlog
is er niet meer die dwangvoorstelling van een groots en meeslepend leven, maar
eerder het

In Indië geweest: Maria Dermoût, H.J. Friedericy, Beb Vuyk

113

Brief aan de toneel- en romanschrijfster, criticus en vertaalster Jeanne G. van Schaik-Willing
(1895-1984), Loenen a/d Vecht 17 januari 1960. De aanval in Elseviers Weekblad waar zij in deze
brief over spreekt, was afkomstig van H.A. Lunshof. Hij schreef op 9 januari 1960 in dit blad: ‘Met
andere woorden, toen de Indonesische regering onze bezittingen stal, haar schulden niet betaalde en
36.000 Nederlanders als honden op straat smeet, vond Beb Vuyk alle aanleiding om de kant van
Soekarno te kiezen, die trouwens nu reeds genoeg van haar begint te krijgen. Wij hebben het al lang.’
TRANSCRIPTIE: Loenen a/d Vecht 17 Jan 1960 / a/b motorklipper Almayer's Folly / Waarde Mevrouw

v. Schaik, / Ik hoop niet / U al te veel teleur te stellen, maar ik herkende / u wèl op de vergadering.
Ik was echter zo van / mijn eigen problemen vervuld, dat ik op die / herkenning niet met een groet
reageerd heb. Nu / hoop ik waar dat de bekentenis van deze onbe- / leefdheid Uw gevoel van onbeleefd
geweest te / zijn zal wegvagen. / U brief deed mij zeer veel plezier. Ze kwam boven- / dien op het
psychologis juiste moment, n.l. toen / ik mij versomberd en eenzaam voelde na de vuile / aanval die
Elsevier op mij deed, en waarin bij / de Minister v. Justitie aangedrongen werd een vrouw / als ik
maar zo gauw mogelijk het land uit te / zetten, daar ik behalve aan de Indonesische / nationaliteit,
bovendien schuldig zou zijn aan / genegenheid voor het Communisme en voor Sukarno. / Tegen die
absurditeiten zocht ik de hulp van de Ver. / v. Letterkundigen en in die stemming was ik niet / in staat
tot beleefdheden. [...]
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V.l.n.r.: de Indonesische dichter Subagio Sastrowardoyo met vrouw en dochtertje, Beb, Rob
Nieuwenhuys en Fernand in de tuin bij het huis in Loenen, ± 1968.

aanvaarden van een uitzonderlijk leven, waarbij men niet alleen de toppen bejubelt,
maar ook de dalen in zo'n bestaan waardig dient te door-schrijden. Niet meer die
dwingende betovering door angsten, maar het aanvaarden van verlies en dood, en
compassie tonen met de slachtoffers. Niet meer zoeken naar het onrecht bij de
ontsporingen van het geweld, maar recht doen aan de nabestaanden.
Het is de criticus H.A. Gomperts geweest die die verandering in het werk van de
schrijfster al in een vroeg stadium heeft opgemerkt. Hij was het die in 1963 in een
bespreking van de verhalenbundel De wilde groene geur onder meer schreef: ‘Zij is
heel goed in de observatie, maar haar eigenlijke talent is het “inleven”, het zich
verplaatsen in andere personages, al is hun aantal beperkt. Haar voorkeur
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Eind 1970 vertrokken Beb en Fernand voor een half jaar naar Indonesië. Zij bezochten tijdens deze
reis onder andere de gevangenenkampen op het eiland Boeroe. Hier inspecteert zij het kamp Tefaat
IV in de buurt van Sanleko (Noordoost-Boeroe), 8 februari 1971. Voor de Volkskrant schreef Beb
Vuyk in 1971 een reeks artikelen over deze kampen onder de titel ‘Indonesië zoekt nieuw evenwicht’.
Deze artikelen riepen nogal wat weerstand op, velen vonden dat Beb Vuyk een te positief beeld
schetste van de situatie waarin de politieke gevangenen op Boeroe verkeerden.

Zelfgetekend kaartje - voor de reisreportage in de Volkskrant - van het eiland Boeroe (Molukken)
met daarop het plaatsje Namlea (rechts bovenaan) waar Beb en Fernand van 1932 tot 1940 woonden.
Op het kaartje staan de kampen aangegeven waarin aanvankelijk onder het bewind van Soeharto de
politieke gevangenen werden geïnterneerd.
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gaat uit naar mensen die in hun jeugd een “verminking” hebben ondergaan, mensen
die lijden aan minderwaardigheidsgevoelens (bijvoorbeeld door een gekleurde huid)
en die zich afzonderen door een compenserende trots. Zij heeft verder een
merkwaardig contact met panische gevoelens, met angst en angst-obsessies, maar
ook met agressie, met wreedheid en vernietiging. Het type mens, dat zij begrijpt, is
de avonturier, de losgeslagene, die bereid is risico's te lopen en anderen risico's te
laten ondergaan. [...]
Men vindt ook bij de mensen, die zij goed typeert, nogal wat slachtoffers van de
omstandigheden. Zij heeft belangstelling voor het echec en vooral een ontwikkeld
gevoel voor de moraal van het echec: als het komt, mag men het niet ontlopen en
men moet het met waardigheid dragen. In zekere zin kan men in die moraal een
voortzetting zien van de isolerende trots van de in hun jeugd verminkten, die in haar
jeugdverhalen al zo'n grote rol speelden.
[...] Beb Vuyk heeft weinig geschreven, maar in dat weinige houdt zij zich in
toenemende mate bezig met de dingen, die voor haar van wezenlijk belang zijn. Dat
zij op haar 24ste jaar naar Indië vertrok, verklaart zij ten dele uit haar zucht naar
avontuur. Ten dele was haar beweegreden, dat zij er als kleindochter van een
Madoerese thuishoorde, dat zij daar minder bang hoefde te zijn te worden nageroepen,
wat haar als kind in Rotterdam schijnt te zijn overkomen.
Wat haar verder naar de tropen dreef, dat was haar vaste voornemen om schrijfster
te worden, schrijven betekende voor haar niet alleen verslag uitbrengen over het
beleefde, maar ook het intensief beleven van het leven van anderen. Voor haar was
schrijven tevens plaatsvervangend leven. Zij kon het niet helemaal verzinnen, maar
zij kon er zich mee vereenzelvigen, als zij er zo dichtbij was, bij de avonturiers en
de slachtoffers van haar voorkeur, dat ze ze kon aanraken.’ (Het Parool, 1 januari
1963)
De door Gomperts gesignaleerde verandering in 1963 - het jaar waarin de schrijfster
om ‘de stijgende lijn van perfectie’ de Marianne Philipsprijs kreeg toegekend - werd
geheel bevestigd door

Ter ere van het bezoek van Beb en Fernand aan Indonesië werd op het Ministerie van Voorlichting
in Jakarta een receptie georganiseerd. Hier is Beb Vuyk in gesprek met minister Budiardjo. Rechts
van haar de schrijver Mochtar Lubis die, toen Beb voor het dagblad Indonesia Raya schreef,
hoofdredacteur was van deze linkse, maar niet-communistische anti-Soekarno krant. Lubis belandde
vanwege de door hem gevoerde oppositie in 1956 voor enige tijd in de gevangenis. Ook onder de
Nederlanders en Soeharto heeft hij enkele malen vastgezeten.
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In 1979 verscheen bij Uitgeverij Luitingh het derde kookboek van Beb Vuyk. Al eerder waren bij
dezelfde uitgever Eet een beetje heet (1965) en Groot Indonesisch kookboek (1973) verschenen. Hier
samen met Fernand bij de presentatie van het Indonesisch menu kookboek, 1979.

In 1981 vertrekken Beb en Fernand voor de laatste maal samen naar Indonesië om daar te overwinteren.
Hier is zij op bezoek bij de in Jakarta wonende hoogleraar in de antropologie aan de Universitas
Indonesia en schrijver Jacob Vredenbregt (1926), die al sinds decennia in Indonesië woont en Beb al
lang kent.
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Beb Vuyk in een levendig gesprek met de schrijfsters Josepha Mendels (links) en Anja Meulenbelt
bij de uitreiking van de Anna Bijnsprijs voor proza aan Mendels in 1986. Foto Ine van den Broek

de bundel De eigen wereld en die andere. Het is in dit werk dat haar deernis met de
underdog - in een koloniale samenleving is dat altijd de donkergekleurde mens - op
sublieme wijze wordt verwoord. Trefzeker wordt het verhaal verteld van mensen die
in hun jeugd een verminking hebben ondergaan en zich afzonderen door een
compenserende trots. Het is niet alleen een terugkeer naar een thema uit haar vroegste
werk, verstrengeld met dat andere thema: de ‘duizend minderwaardigheden’ van een
gekleurde huid, maar ook de vervulling van de steeds sterker wordende behoefte de
koloniale maatschappij tot op haar wortels bloot te leggen.
In Indië geweest, jazeker, een heel leven lang, maar géén nostalgie - de
verrukkingen van een pioniersbestaan ten spijt.
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Beb Vuyk geportretteerd in de tuin bij haar huis in Loenen tijdens een interview met Elma Drayer en
Marjo van Soest voor het tijdschrift Sarafaan, ‘mijn beste interview’, 1985. Foto Corinne Noordenbos,
Amsterdam
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Korte bi(bli)ografische schetsen
Maria Dermoût
1888-1900
Op 15 juni 1888 werd Maria Dermoût geboren als Helena Anthonia Maria Elisabeth
Ingerman op de suikerfabriek Tirto bij Pekalongan op Midden-Java. Zij was het enig
kind van Frederik Ingerman, administrateur, en Anna Sophie Halverhout. Ruim een
half jaar na de geboorte van Maria, op 25 januari 1889, stierf de moeder. Haar vader
hertrouwde op 24 augustus 1894 met de gouvernante Augusta Helena Lohmann, die
het onderwijs van Maria thuis verzorgde. In 1896 verhuisde het gezin naar de
suikerfabriek Redjosari bij Ngandjoek, in de binnenlanden van Midden-Java. In 1900
was Maria enige tijd op kostschool in Soerabaja. Nog in hetzelfde jaar vertrok ze
naar Nederland voor haar verdere opleiding.

1900-1906
Van 1900 tot 1905 woonde Maria Ingerman in Haarlem bij de vrijzinnige
emeritus-predikant Herman de Lang. Ze volgde in Haarlem even de meisjes-hbs en
daarna vier jaar gymnasium. In 1905 ging Maria terug naar Indië. In dezelfde jaren
legde Isaac Johannes Dermoût (roepnaam Joop; geboren 12 september 1879) zijn
doctoraal examen in de rechten af in Leiden (mei/juni 1902). Een half jaar later
promoveerde hij aldaar op stellingen. In 1904 werd hij benoemd tot griffier in
Magelang en Temanggoen op Java, later in Makassar en in 1906 tot ondervoorzitter
van de landraad in Soerabaja.

1906-1910
In de tweede helft van 1906 ontmoetten Maria Ingerman en Joop Dermoût elkaar in
Tosari, een vakantie- en herstellingsoord in het Tenggergebergte op Oost-Java. Op
28 november van hetzelfde jaar verloofden ze zich; op 6 juni 1907 trouwden ze. De
juridische carrière van Dermoût bewoog zich in gestaag tempo in opwaartse richting:
in 1907 werd hij voorzitter van de landraad in Pati op Java; in 1909 kreeg hij dezelfde
functie in Garoet en in 1910 op de Molukken.
Op 26 augustus 1908 kreeg Maria Dermoût haar eerste kind: Etienette Sophie
Antonia Jeanne (‘Ettie’). In het Weekblad voor Indië publiceerde ze op 13 december
1908 ‘Indische sproken’.

1910-1914
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Op 26 maart 1910 kwam het gezin Dermoût op Ambon aan. Daar werd op 14
september 1910 hun zoon Frederik Johannes (‘Hans’) geboren. Op Ambon maakte
Maria kennis met Johanna Louisa van Aart, de tuin Katé-Katé en de monumentale
boeken over Ambon van de zeventiende-eeuwse bioloog Rumphius (1627-1702);
alle drie belangrijke motieven in De tienduizend dingen (1955).

1914-1933
Het gezin Dermoût had in 1914-1915 een jaar lang verlof in Nederland. In juni 1915
vertrok Dermoût weer naar Indië. Hij werd tussen 1915 en 1933 achtereenvolgens
benoemd tot voorzitter van de landraden te Batavia, Poerworedjo, Djokjakarta en
enkele andere plaatsen; daarna lid van de Raad van Justitie in Semarang (1919-1925),
president van de Raad van Justitie in Batavia (1925-1928), raadsheer en ten slotte
president van het Hooggerechtshof te Batavia (1928-1933).
Maria Dermoût publiceerde intussen tijdens haar verblijf in Nederland onder de
naam M.C. Ingmarsen in Het Vaderland ‘Kleine impressies’ (‘uit de Molukken’, 18
juli en 22 augustus 1915). Ze bestudeerde Oud en Nieuw Oost-Indiën (1724-1726;
verkorte herdruk 1856-1858) van François Valentijn, de eerste encyclopedie van
Nederlands Oost-Indië. Begin 1916 volgde ze haar man naar Indië. Vanaf 1919
werkte ze een aantal jaren als bibliothecaresse in de bibliotheek van Semarang. Ze
schreef in deze periode voor zichzelf verhalen die pas in de jaren vijftig zouden
worden gepubliceerd. In 1933 kreeg Dermoût eervol ontslag en vestigde het echtpaar
zich in Nederland.

1933-1951
De Dermoûts woonden afwisselend in Den Haag, Noordwijk, Arnhem, Ambt-Delden,
Baarn en Hilversum, maar voornamelijk in Arnhem. Hun zoon Hans studeerde in
1936 in Delft af als mijnbouwkundig ingenieur en ging als zodanig eerst in Australië
en daarna in Indië werken. Op 25 april 1945 stierf hij in een Japans gevangenenkamp;
zijn twee kin-
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deren overleefden de oorlog. Hun dochter Ettie keerde met haar man, mr. J.R. Kist,
en haar kinderen in 1936 uit Indië terug; ze vestigden zich in Arnhem. Tijdens de
oorlog raakte Maria Dermoût bijna al haar roerende goederen kwijt, waaronder
manuscripten en vele oude en niet zo oude foto's. Ook in deze periode schreef en las
Maria veel. T.S. Eliot en W.B. Yeats waren haar lievelingsdichters.

1951-1962
In april 1951 debuteerde Maria Dermoût op tweeënzestig-jarige leeftijd met Nog pas
gisteren. Daarvoor ontving ze in december 1952 een extra prijs van de Jan
Campertstichting. Op 22 augustus 1952 stierf Joop Dermoût te Arnhem. Tussen 1951
en 1957 werden geregeld verhalen van Dermoût gepubliceerd in De Gids, en tussen
1953 en 1960 in Elseviers Weekblad. In 1954 verscheen Spel van tifa-gongs
(verhalen), in 1955 De tienduizend dingen, in 1956 De juwelen haarkam (verhalen),
en in 1958 De kist en enige verhalen. In januari 1956 ontving Maria Dermoût de
culturele prijs 1955 van de gemeente Arnhem voor haar hele oeuvre en in 1958 de
Tollensprijs, eveneens voor haar gehele oeuvre. Ze verhuisde in 1958 van Arnhem
naar Noordwijk. Vanaf 1958 tot haar dood bracht ze de winters door in Tessin
(Zwitserland). Tussen 1957 en 1960 verschenen vertalingen van Nog pas gisteren
en van De tienduizend dingen in Duitsland, Engeland, de Verenigde Staten, Zweden,
Spanje, Italië, Denemarken, Zwitserland, Frankrijk en IJsland. Excerpten verschenen
in 1958 en 1959 in Vogue, vertalingen van verhalen tussen 1962 en 1968 in Harper's
Bazaar. Op 27 juni 1962 overleed Maria Dermoût. Postuum verscheen De sirenen
(1963; verhalen) en Donker van uiterlijk (1964; verhalen). De eerste druk van het
Verzameld werk verscheen in 1970. In 1973 publiceerde Johan van der Woude een
biografie Maria Dermoût, de vrouw en de schrijfster.

H.J. Friedericy
1900-1918
Herman Jan Friedericy werd op 8 juni 1900 in Onstwedde (Groningen) geboren. Hij
was het vierde kind van Harmanna Hillinga en Jan Friedericy. Vader Friedericy was
werkzaam bij de posterijen en verhuisde ten gevolge van een benoeming tot directeur
van een postkantoor met zijn gezin van Groningen naar Brabant. Zoon Herman Jan
volgde in respectievelijk Helmond en Eindhoven de hbs.

1918-1922
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In 1918 vertrok hij naar Leiden om daar de studie Indologie te gaan volgen. Ruim
drie jaar later, op 16 december 1921, deed hij eindexamen voor de
Nederlands-Indische Administratieve Dienst. Tijdens zijn studie in Leiden was
Friedericy een actief lid van de Indologenvereniging. In het Indologenblad, het blad
van deze vereniging - waarvan hij van juni 1919 tot maart 1920 redactielid was publiceerde Friedericy zijn eerste literaire werk: ‘Het hart’ in het nummer van 25
november 1920 en ‘Het bezoek van mijnheer Franciscus Josephus van Daetselaer
en zijn echtgenoote Katrijntje van Daetselaer geboren Swaenshals, aan hun neef Bob
van Daetselaer, kunstschilder’ in het nummer van april 1921.

1922-1930
Op 6 mei 1922 vertrok Friedericy vanuit Genua met het SS ‘Jan Pieterszoon Coen’
naar Indië. Van juni 1922 tot juli 1930 verbleef hij als bestuursambtenaar op
Zuid-Celebes. Op 16 januari 1928 trouwde hij in Makassar met de onderwijzeres
Lout van Wijk. Anderhalf jaar later, op 4 mei 1929, werd hun eerste zoon Hans
geboren. Tijdens deze jaren publiceerde Friedericy enkele verhandelingen in de
Adatrecht-bundels van 1928 en 1929. Dit zijn ‘volksbesluiten betreffende het adatrecht
in Gowa en Limboeng (1926)’, ‘Uitspraken en andere documenten van sjarat's in het
rechtstreeks bestuurd gebied (inheemsche rechtspraak 1922-19..)’, ‘Bestuursnota
over godsdienstige rechtspraak en berechting van familie- en erfrechtzaken in het
gouvernement Selebes en onderhoorigheden (± 1920)’ en ‘De Gowa-Federatie’.

1930-1933
Terug in Nederland werd Friedericy na zijn verlof in staat gesteld om in Leiden zijn
studie in de Indologische Wetenschappen voort te zetten. Op 22 september 1931
werd daar zijn tweede zoon Dolf geboren. In 1933 voltooit Friedericy zijn studie
Indologische Wetenschappen en op 26 oktober van dat jaar promoveert hij met zijn
proefschrift De standen bij de Boegitiezen en de Makassaren tot doctor in de Letteren
en Wijsbegeerte. Ook publiceerde hij in deze jaren drie artikelen - alle handelend
over zijn bestuurswerk op Celebes - in het Koloniaal Tijdschrift (XX, 1931, p. 490-504
en p. 630-654) en in Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van
Nederlandsch-Indië (89, 1932, p. 1-34).
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1933-1942
Eind 1933 vertrok het gezin Friedericy weer naar Indië, naar Palembang op Sumatra
dit keer. Vanaf oktober 1938 was Friedericy belast met de emigratie van Javanen
naar de dunbevolkte buitengewesten. Hij publiceerde hierover in De Groene
Amsterdammer op 20 mei 1939. In de jaren 1939 tot en met 1941 verschenen er
verschillende bijdragen van zijn hand in het Koloniaal Tijdschrift, waarvan Friedericy
vanaf 1940 de hoofdredacteur werd. In het artikel ‘Een romanschrijfster op het
oorlogspad’ dat eveneens in het Koloniaal Tijdschrift verscheen (jrg. 29, 1940) nam
hij het op voor de Gouverneur van Borneo, de heer B.J. Haga, die door Beb Vuyk
in haar roman Het laatste huis van de wereld werd bekritiseerd. Jaren later zou
Friedericy zijn kritiek op Beb Vuyk opnieuw publiceren in Tirade (april 1962). Beb
Vuyk reageerde in hetzelfde nummer. Vanaf september 1941 kreeg Friedericy een
voorlichtende functie: hij deed veel radio-werk, begeleidde een Australische delegatie
tijdens hun reis door Indië en Malakka en begeleidde de Nederlands-Indische delegatie
bij een tegenbezoek aan Australië.

1942-1945
Van maart 1942 tot november 1945 verbleef Friedericy gescheiden van zijn vrouw
en kinderen in verschillende gevangenissen en kampen op Java. Hij schreef hier de
verhalen ‘Nocturne’;, ‘Sans Peur’, ‘De dubbele aar’ en ‘Vazal’ en de historische
roman Bontorio, de laatste generaal.

1945-1947
Na de oorlog werd Friedericy - terwijl zijn vrouw en kinderen naar Nederland
vertrokken - belast met de repatriëring van de ‘economische soldaten’, de
honderdduizenden Indonesiërs die door de Japanners in heel Zuidoost-Azië te werk
waren gesteld. Tijdens deze baan, waarvoor hij veel moest reizen, schreef Friedericy
het verhaal ‘De nieuwe gast’, dat op 8 februari 1947 onder het pseudoniem H.J.
Hillinga in De Stem van Nederland werd opgenomen. Delen van zijn in die tijd
bijgehouden dagboek zijn verschenen in 1947 in Indonesië-Nederland en later, in
oktober en november 1961, in het Eindbovens Dagblad. In juni 1946 vertrok hij naar
Nederland, waar hij gedetacheerd werd bij het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen
in Den Haag.

1947-1956
In mei 1947 vergezelde hij uit hoofde van zijn functie minister-president Beel en
minister Jonkman op hun reis naar Indië. Een maand later werd Friedericy hoofd van
het Netherlands Information Bureau for Indonesian Affairs aan het Rockefeller Plaza
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te New York. Ondertussen verscheen in Nederland eind 1947 bij Uitgeverij Contact
Friedericy's roman Bontorio, de laatste generaal onder het pseudoniem H.J. Merlijn;
een paar maanden eerder al was het eveneens in het kamp geschreven verhaal ‘Sans
Peur’ in Criterium (jrg. 5, 1947) geplaatst. In 1948 volgde publikatie van ‘Nocturne’
in Oriëntatie (februari 1948). Het verhaal ‘Vazal’ zou een jaar later eveneens in
Oriëntatie (october 1949) verschijnen. In januari 1950 - op 27 december 1949 had
de soevereiniteits-overdracht plaatsgevonden - kreeg Friedericy eervol ontslag uit
de Nederlands-Indische dienst en ging hij over naar de Buitenlandse dienst. Hij bleef
werkzaam in de Verenigde Staten; eerst als adviseur voor Nederlands-Indonesische
zaken, later als hoofd van de afdeling pers- en culturele zaken bij de Nederlandse
Ambassade in Washington.

1956-1959
In 1956 werd Friedericy overgeplaatst naar de Nederlandse ambassade in Bonn. Bij
een nieuwe uitgever, Querido, zag in november 1957 de verhalenbundel Vorsten,
vissers en boeren het licht met daarin het tot ‘Reigerdans’ omgedoopte verhaal
‘Nocturne’ het tot ‘Bloed’ omgedoopte ‘Sans Peur’, ‘Vazal’, ‘De dubbele aar’ en
het na de oorlog geschreven verhaal ‘De bendeleider’. Zijn pseudoniem liet hij vallen.
Het verhaal ‘De nieuwe gast’ werd opnieuw gepubliceerd in het tijdschrift Tirade
(december 1957). Begin 1958 kwam vervolgens bij Querido een herdruk van Bontorio
uit - zonder het laatste, derde deel - onder de titel De laatste generaal. Toen Friedericy
in januari 1958 een paar dagen in het ziekenhuis moest worden opgenomen, maakte
hij van de gelegenheid gebruik om aan een nieuwe roman te beginnen. Dit werd De
raadsman, dat december 1958 bij Querido verscheen.

1959-1962
Begin 1959 werd Friedericy wederom overgeplaatst. Dit keer naar de Nederlandse
ambassade in Londen. Voor de verzamelbundel Balans van Beleid onder redactie
van H. Baudet en I.J. Brugmans levert hij een bijdrage, getiteld ‘De bevolking van
Nederlands-Indië en het Nederlands gezag in het decennium vóór de Japanse invasie’.
In De Boekenkorf, een tijdschrift van warenhuis De Bijenkorf, publiceerde Friedericy
in 1961 het verhaal ‘Lente in Londen’. In hetzelfde jaar verscheen ook Friedericy's
laatste zelfstandige publikatie, het brievenboek De eerste etappe, een bewerking van
zijn brieven uit de jaren 1922-1928. Het verhaal ‘Mrs. Robinson’ verscheen in Tirade
(april 1962) en het kort verhaal ‘Open balkons’ in het Gastenboek van Singel 262.
In de nacht van 22 op 23 november 1962 overleed Friedericy in Londen aan een
hartaanval. In 1984 verscheen bij uitgeverij Querido het Verzameld werk.
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Beb Vuyk
1905-1929
Beb Vuyk werd op 11 februari 1905 te Delfshaven geboren. Zij was het eerste uit
een gezin van drie kinderen. Anderhalf jaar later werd haar broer Wilton geboren,
nog eens drie-en-half jaar later volgde haar zusje Dolly. Van haar grootmoeder van
vaderskant, een Madoerese, erfde Beb Vuyk haar donkere uiterlijk. De vader van
Beb, Wilton Rudolf Vuyk, was praktijk-ingenieur op de scheepswerf Gusto in
Schiedam. Beb Vuyk volgde in Rotterdam de meisjes-hbs. Zij las veel. Haar
lievelingsauteurs waren Hans Christian Andersen en later Rudyard Kipling. Ook las
zij de afleveringen van De Aarde en haar Volken. In deze jaren schreef zij haar eerste
verhalen, ‘lieve novelles’, waarvan er een gepubliceerd werd in het tijdschrift Eigen
haard. Na de meisjes-hbs ging zij naar de middelbare huishoudschool voor de
opleiding ‘Koken en Voedingsleer’, waarvan in 1927 de akte werd behaald.
Vervolgens liep zij in 1928 stage bij de ‘Heldring-gestichten’ in Zetten.

1929-1932
In 1929 vertrok zij met het SS ‘Jan Pieterszoon Coen’ naar Indië om les te gaan geven
op het SOG (Soekaboemische Opvoedings Gestichten) op Java. Op de boot naar Indië
ontmoette zij haar latere man, de planter Fernand de Willigen, die terugkeerde van
een verlof in Nederland. In 1930 verscheen het - nog in Nederland geschreven verhaal ‘De vriend’ in De Vrije Bladen (jrg. 7, nr. 8/9, aug./sept. 1930). In datzelfde
jaar nam Constant van Wessem het verhaal ‘De verliezer’ op in een door hem
samengestelde bundel Twintig Noord- en Zuid-Nederlandse verhalen. In 1932 werd
het verhaal ‘Vele namen’ - later opgenomen in De wilde groene geur van het avontuur
- in De Vrije Bladen (jrg. 9, nr. 1, jan. 1932) gepubliceerd. Op 26 mei 1932 trouwde
zij met Fernand de Willigen. Door de crisis ‘in de thee’ raakte Fernand eind november
1932 werkeloos. Daarop besloten zij naar Boeroe te vertrekken om de verwaarloosde
kajoepoetih-onderneming van Fernands vader weer nieuw leven in te blazen.

1933-1942
Op 17 mei 1933 kwam de eerste zoon, Hans Christiaan, ter wereld. Die werd op 17
oktober 1934 gevolgd door een tweede zoon, Rudi. In 1937 vertrok zij op verzoek
van haar vader - haar moeder was reeds gestorven - met haar twee zoontjes voor
enkele maanden naar Nederland. In dat jaar verscheen bij Uitgeverij De Haan in
Utrecht de eerste zelfstandige publikatie Duizend eilanden (1937). Bij dezelfde
uitgeverij kwam twee jaar later ook Het laatste huis van de wereld (1939) uit. Bij
haar terugkeer in Indië, wachtend op de boot die haar weer naar Boeroe zou brengen,
kwam zij via de Huisvrouwenvereniging in Batavia in contact met Du Perron, die
daar een lezing kwam houden. Mede door hem kwam zij in contact met de
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Indonesische nationalistische beweging. April 1940 besloot zij naar Java te vertrekken
om daar geld te gaan verdienen, aangezien de kajoepoetih-onderneming niet goed
draaide. In de jaren 1940 en 1941 werden bijdragen en voorpublikaties van haar hand
in de progressief-culturele tijdschriften Kritiek en Opbouw en De Fakkel geplaatst.
Ook schreef zij voor het Bataviaasch Nieuwsblad. In juli 1941 verscheen op instigatie
van Jan Greshoff bij Uitgeverij De Unie in Batavia de verhalenbundel De wilde
groene geur van het avontuur. Vlak voor en tijdens de Japanse invasie in maart 1942
woonde Beb Vuyk met haar twee zoontjes in ‘Huize Sonja’ in Soekaboemi, bij de
beeldhouwster Anne Brandts Buys. Haar man Fernand was onder de wapenen
geroepen. Op 20 december 1942 moest Beb Vuyk zich - net als alle andere
Nederlanders - melden bij de Japanners.

1942-1946
Zij werd gevangen gezet in kamp Karaës in Bandoeng. Na een verblijf van twee jaar
aldaar verhuisde zij in december 1944 naar kamp Kota Paris bij Buitenzorg (Bogor).
Van maart 1945 tot het einde van de oorlog zat Beb Vuyk in kampong Makasar ten
zuiden van Batavia. In 1946 werd het gezin herenigd; de oudste zoon Hans kwam
terug uit het jongenskamp Bandoeng en echtgenoot Fernand keerde heelhuids terug
uit Thailand waar hij tijdens de oorlog aan de Birma-spoorlijn had gewerkt. Beb
vertrok samen met haar zoontjes op het SS ‘Johan van Oldenbarnevelt’ naar Nederland
omdat haar vader op sterven lag. Fernand, haar man, bleef in Indië achter.

1946-1958
In Nederland hield Beb Vuyk lezingen over de politieke situatie in Indië. Een haar
in 1942 - vlak voor de instelling van de Kultuurkamer - toegekende Lucy B. en C.W.
van de Hoogtprijs voor haar roman Het laatste huis van de wereld werd haar door
de oorlogsomstandigheden pas in 1947 uitgereikt. In dat jaar verscheen bij Uitgeverij
De Haan in Utrecht ook Het hout van Bara. De verhalenbundel De wilde groene
geur werd nu door Uitgeverij Vrij Nederland in Amsterdam ook in Nederland
uitgebracht. Een maand na de eerste politionele actie keerde Beb Vuyk naar Indië
terug en vestigde zich in Batavia. Fernand had daar een baan bij het Ministerie van
Economische Zaken. Zij werkte nu als journaliste voor veel verschillende tijdschriften,
dag- en weekbladen, onder andere voor De Baanbreker (jan. t/m juli 1946), Oriëntatie
(1948-1952) en weer voor Kritiek en Opbouw (1947-1950). Ook schreef zij van 1945
tot 1948 voor Inzicht, het blad van de Republikeinse voorlichtingsdienst, dat een
reactie was op het door de Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst uitgegeven weekblad
Uitzicht. Zij maakte ook vertalingen, onder andere van een verhaal van Mochtar
Lubis dat in 1951 in Oriëntatie werd opgenomen. Bij Uitgeverij C. de Boer in
Amsterdam verscheen in 1948 het kinderhoek De kinderen van Boetan Leon,
opgedragen aan haar beide zoons die in Nederland op school zaten. Na de
soevereiniteitsoverdracht in december 1949 kozen Beb en Fernand voor de
Indonesische nationaliteit. Zij werden lid van de Partai Sosialis Indonesia (PSI) en
Beb ging schrijven voor het weekblad van de PSI Siasat en het linkse, niet-commu-
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nistische dagblad Indonesia Raja (1950 tot 1958) onder hoofdredactie van Mochtar
Lubis. In 1958 besloten zij voorlopig voor een jaar naar Nederland te vertrekken, uit
onvrede met de groeiende corruptie, willekeur en rechteloosheid. Hun positie als
tegen Soekarno opponerende Sjahrir-socialisten was steeds onhoudbaarder geworden.

1958-1971
Het visum voor Nederland werd hun echter geweigerd. Zij vestigden zich daarom
in West-Duitsland, vlak bij de Nederlandse grens. Uiteindelijk lukte het toch om een
visum voor Nederland te krijgen. Ze gingen wonen op de klipper ‘Almayer's Folly’
in Loenen a/d Vecht, later in een huis in die plaats. Tussen 1958 en 1966 leverde
Beb regelmatig bijdragen aan het literair tijdschrift Tirade, ook schreef zij voor het
dagblad Het Parool onder hoofdredactie van P.J. Koets. In 1959 kwam bij Querido
de verhalenbundel Gerucht en geweld uit. In 1961 overleed haar jongste zoon Rudi,
net afgestudeerd dierenarts, ten gevolgde van een verkeersongeval. In 1962 kreeg
zij de Marianne Philipsprijs toegekend voor haar hele oeuvre. Querido bracht dat
jaar een uitgebreide herdruk van De wilde groene geur op de markt. In de jaren zestig
werkte Beb Vuyk regelmatig mee aan Vrij Nederland, onder andere met een culinaire
rubriek. In 1965 werden haar stukjes uit deze culinaire rubriek gebundeld in het
boekje Eet een beetje heet, dat verscheen bij De Arbeiderspers. Voor haar literaire
werk bleef zij bij Querido, waar in 1969 De eigen wereld en die andere verscheen.
In 1968 bezochten Beb en Fernand haar naar Brazilië geëmigreerde broer Wilton.
In Een broer in Brazilië (1971) doet zij verslag van deze reis. In 1970 vertrok het
paar op uitnodiging van Mochtar Lubis voor een half jaar naar Indonesië. Beb en
Fernand bezochten ook ‘hun’ eiland Boeroe, waar onder Soeharto de politieke
gevangenen werden geïnterneerd. Beb schreef over haar bezoek aan deze kampen
op Boeroe in de Volkskrant. Haar artikelen riepen veel kritiek op, omdat men vond
dat zij een te positief beeld schetste.

Vanaf 1971
Eind 1971 moest Beb Vuyk haar literaire en journalistieke werkzaamheden staken
vanwege een oogontsteking. Zij begon nu wel aan het in 1973 verschenen Groot
Indonesisch kookboek (afgewisseld met Chinese recepten) aangezien zij de recepten
kon dicteren aan haar man. In 1972 verscheen haar Verzameld werk, een jaar later
werd haar oeuvre bekroond met de Constantijn Huygensprijs. Nog enkele kookboeken
volgden: Het Indonesisch menu kookboek (1979) en Vegetarische recepten uit de
Indonesische keuken (1982). In de winter van 1981-1982 reisden Beb Vuyk en haar
man weer door Indonesië. Zij deed hiervan verslag in het dagblad Trouw (aug.-sept.
1982), in 1983 verscheen het als Reis naar het ‘Vaderland in de verte’ bij Uitgeverij
Veen. In 1986 overleed haar man Fernand de Willigen. Bij Uitgeverij Veen verscheen
in 1989 haar Kampdagboeken. De verhalen hierin werden eerder gepubliceerd in het
tijdschrift De Tweede Ronde (in 1988 en 1989) en Trouw (12 aug. 1989).
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